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TAMMISAAREN SAARISTOPROJEKTI - EKENÄS SKÄRGÅRDSPROJEKT 

ESIPUHE 

Vesi- ja ympäristöhallituksen, Läntisen Uudenmaan seutukaa-
valiiton, Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin sekä Tammisaa-
ren kaupungin kesken käynnistettiin keväällä 1985 yhteinen 
selvitystyö. Tavoitteena oli saada selkeämpi kuva rannikko-
alueiden ja saariston käytöstä ja kehittämistarpeista 
maankäytön ja vesienkäytön suunnittelun perustaksi.. Työn 
kohdealueeksi valittiin Tammisaaren saaristoalue ja siihen 
rajoittuva Hankoniemen itäpuoli, mistä selittyy projektin 
nimi. 

Työssä on kartoitettu yleispiirteisesti esimerkkialueen 
maan- ja vesien käyttöä, luonnonvaroja ja niiden tilaa 
sekä saaristoväestön elinolosuhteita ja niitä toimintoja, 
joita alueella harjoitetaan. Kartoituksen tarkoituksena on 
ollut saada yhtenäinen perustiedosto niistä tekijöistä, 
jotka vaikuttavat saaristo- ja rannikkoalueiden kehityk-
seen. Perehtymällä vastaavantyyppiseen suunnittelu- ja 
selvitystyöhön muissa pohjoismaissa pyritään kiinnittämään 
huomiota saaristo- ja rannikkoalueiden kehityksen kannalta 
keskeisiksi koettuihin ongelmiin ja niiden ratkaisumandol-
lisuuksiin sekä esittämään johtopäätöksiä muualla käytetty-
jen menetelmien soveltamisesta meidän rannikollamme. 

Työllä pyritään osaltaan edistämään myös saariston kehityk-
sen edistämiseksi annetun lain (494/1981) toteutumista. 
Lain tarkoituksena on turvata saariston kiinteä asutus 
luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, 
liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä suojata 
saariston maisemankuvaa ja luontoa ympäristöhaitoilta. 
Nämä tavoitteet on lain 8 §:n mukaan otettava erityisesti 
huomioon myös alueiden käytön suunnittelussa.. 

Selvitys jakautuu kolmeen osaan: Ensimmäinen kokonaisuus 
koostuu Tammisaaren saaristoalueen kuvauksesta ja sen 
olosuhteiden ja eri toimintojen selvityksistä sekä näiden 
pohjalta esitetyistä Tammisaaren saaristoaluetta koskevista 
suosituksista ja toimenpideehdotuksista. Toinen kokonaisuus 
sisältää muualla tehtyjen saaristoselvitysten, Suomen 
saaristopolitiikan ja saaristoasioiden tutkimuksen, suun-
nittelun ja hallinnon sekä merensuojelun kuvauksen. Muissa 
pohjoismaissa tehdyistä vastaavantyyppisistä selvityksistä 
ori pyritty löytämään saaristo- ja rannikkosuunnittelun 
kannalta keskeiset näkemykset ja kokemukset. Lopuksi 
esitetään saaristoalueiden kehittämiseen liittyviä yleisiä 
näkökohtia sekä projektin johtopäätökset ja suositukset. 



Ell 
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EKENÄS (Hbl) Den första 
helhetsbilden av kust- och skär- 
gårdsområdenas 	användning 
och utveckling är nu klar och 
skall betjäna bland annat plane-
ringen av mark- och vattenan-
vändningen. 

Undersökningen påbörjades 
redan på våren 1985 och kon-
centrerades till Ekenäs skärgård 
med avsikt att kartlägga skär-
gårdsproblematiken och erhålla 
basfakta om den färändring som 
pågår i området. 

I rapporten som presentera-
des i går i Ekenäs för bland an-
nat miljöminister Kaj Bärlund 
framförs allmänna slutsatser och 
rekommendationer för Finlands 
skärgårdsområden och konkreta 
åtgärdsförslag för Ekenäs-skär-
gården. 

Bakom rapporten står det 
västnyländska regionplansför-
bundet, vatten- och miljöstyrel-
sen, Helsingfors vatten- och mil-
jödistrikt och Ekenäs stad. Vad 
gäller de allmänna slutsatserna 
konstaterar man bland annat att 
uppföljningen av havsvattnets 
tillstånd i kustområdena borde 
effektiverns och att större upp-
märksamhet måste fästas vid 
hur markanvändningen i skär-
gården påverkar vattenmiljön, 
gnindvattnet och vattenlandska-
pet. 

F' L9ko1Tir2ådeI1 
bör skyddas 

Rapporten tar avstånd från 
sådana fiskodlings- och fisk- 
uppfödningsanlägningar 	som 
skadar skärgårdens natur, tradi-
tionella näringar och rekrea-
tionsbruk och anser att områden 
som är viktiga för fiskstammen 
bör kartläggas och skyddas un-
der fiskens lektid. 

En negativ hållning till vat-
tenklosetter på öar tas också i 
rapporten som talar för torr-
och kompostklosetter. Avlopps-
vatten bär inte heller ledas di-
rekt ut i havet samtidigt som 
grundvattenförekomster skall 
skyddas. 

Några patentlösningar för hur 
skärgården skall utvecklas kom-
mer rapporten inte med. Man 
talar dock försiktigt för att skär-
gårdsärenden studeras och av-
görs från lokal nivå enligt mo-
dell från Sverige. Man konstate-
rar dock att en databank, som 
innehåller uppgifter om öar och 
vattendrag, för kommande un-
dersökningar borde grundas. 

Eftersom Ekenäs skärgård le-
gat som grund för undersök-
ningen föreslås konkreta åtgär-
der som främst inverkar på för-
bättrad vattenkvalitet i den inre 
av områdets skärgård. Faktorer 
som märkbart belastar Ekenäs-
miljön finns inte inom den 
egentliga skärgården och enligt 
rapporten kan stora förändring-
ar inte åstadkommas enbart 
med vatten- och miljövård. 

Oka vattenv ixl ingen 
i Dragsfjärden 

Bland de viktigaste åtgärder-
na hör dock att utsläppen från 
stadens reningsverk borde ledas 
till ett annat område där natu-
ren bättre klarar belastningen 
och au indust riutsläppen från 
Hangöudd minskas. Dessutom 
talar man för en större öppning i 
vägbanken till Gammelboda 
och Skåldö för att öka vatten-
växlingen i Båssa- och Drags-
viksfjärden. Av samma orsaker 
är det önskvärt att sundet mel-
lan Totalfada--,, och Persöfadan 
muddras liksom Trångsundet. 

När det gäller Ekenäs natio-
nalpark föreslår man en ända-
målsenlig styrning av båt- och 
friluftslivet med motiveringen 
att nationalparken är ett skydds-
område. 

Den konkreta nyttan av skär-
gårdsprojektet är enligt region-
planschef Kaj Lindholm att den 
kunskapsmängd som nu produ-
cerats kan användas i andra pro-
jektsammanhang som omfattar 
bland annat fritidsfisket, växtlig-
heten, småbåtstrafiken och be-
folkningen och näringar. 

— Samtidigt ökar förståelsen 
för lokal- och fritidsfolkets be-
hov och ger eventuellt möjlig-
heter till samförståndslösningar i 
regionplaneringen som nu är ak-
tuell i Västnyland. 

Markspekulation 
hot mot skärgården 

Miljöminister Kaj Bärlund 
framhåller att det mest oroande 
inom skärgården är markköp i 
spekulativt syfte och att ett pro-
gam för att stävja detta behövs. 

— Ett förslag i frågan avlåts 
inom kon till regeringen, säger 
Bärlund som uppmanar besluts-
fattarna att skrida till åtgärder 
för att skaffa mark för den ny-
ländska rekreationsföreningen 
innan prisstegringar och privata 
investerare gör detta omöjligt. 

— Pengar för syftet har fun-
niLs i statsbudgeter, för 1988 och 
1959, men inget område har 
köpts. 

— 	Rekreationsföreningen 
måste ta sig i kragen, pengarna 
går annars till andra regioner, 
säger Bärlund. 

Kim Isaksson 
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.1 LUONNONMAANTIETEELLISET OLOSUHTEET 

101.1 Saariston luonne 

Tammisaaren saaristo poikkeaa monin tavoin man-
tereesta fyysisen ympäristönsä puolesta. Mrn. 
ilmasto-olosuhteet ovat erilaiset kuin mante- 
reella. 	Mitä kauemmaksi mantereesta mennään, 
sitä pienemmäksi saarten koko muuttuu. 

1.1.2 Maantieteellinen rakenne ja saaristovyöhykkeet 

Tammisaaren saariston maantieteellinen rakenne 
on selvitetty Läntisen Uudenmaan seutukaavalii-
ton v. 1967 tekemässä selvityksessä (29). Alueen 
yhteenlaskettu rannanpituus on Granön (1985) 
mukaan 3 715 km, josta noin neljännes on manner- 
rantaa (10)® 	Saarten yhteenlaskettu rannanpi- 
tuus on jaettu eri suuruusluokkiin seuraavasti: 

Saaren koko 	Rantaviiva 

1 ha 189,3  km 
1-3 ha 252,9 km 
3-5 ha 204,2 km 

5-10 ha 260,1 km 
10-50 ha 742,1 km 

Rantaviivan pituus pinta-alayksikköC_ kohden 
pienenee saaren ]coon kasvaessa. 	Pienet saaret 
ovat arvokkaita, sillä niillä on pitkä rantavii-
va pinta-alaansa nähden. Pieniä, alle 3 hamn 
kokoisia saaria on eniten ulkosaaristossa, ja 
vallitsevina siellä ovat alle 1 ha:n saaret 
(29). 

Rannat ovat pääasiassa kovia, kallio- tai moree-
nirantoja. Rannan kokonaispituudesta (3 715 km) 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton alueella 
on: 

1 855 km kalliorantaa 
1 174 km moreenirantaa 

228 km hiekkarantaa 
439 km savirantaa 
(19 km tekorantaa) 

Kasvillisuuden ja maantieteellisen rakenteen 
perusteella Tammisaaren saaristo voidaan jakaa 
neljään rannikon suuntaiseen vyöhykkeeseen (18, 
26). Pääasiassa jako on biologinen, mutta huo-
mioon on otettu myös luonnon haavoittuvuuden, 
lisääntyminen siirryttäessä sisävyöhykkeiltä 
ulommaksi. Saariston vyöhykkeitä luonnehditaan 
seuraavasti ja ne on esitetty kartalla 1. 



Rannikkovyöhyke  koostuu pääasiassa suurista 
saarista ja mantereen rannasta. Näiden väliin 
ulottuu kapeita ja sokkeloisia salmia ja lahtia. 
Meren osuus on alle 25 % koko pinta-alasta. 

Sisäsaaristovyöhykkeessä maapinta-ala on vesi-
aluetta suurempi. Melkein umpinaiset merenlah-
det ovat sisäsaaristolle luonteenomaisia. 

Ulkosaaristovyöhykkeessä  saarien koko pienenee. 
Saaret ja saariryhmät vuorottelevat pienehköjen 
merenselkien kanssa. Rannat ovat kallioisia tai 
kivikkoisia. 	Yli 20 men syvänteitä on vähän. 
Aallokolta suojaisia poukamia on saarten välissä 
ja landissa. 	Tällä alueella noin 70 % koko 
pinta-alasta on veden peitossa. 

Merivyöhykkeessä uloirnpia saaria ja luotoja 
ympäröi lähes yhLäjaksoinen ulappa. Saaret ovat 
pieniä kallioluotoja, joiden pinta-ala on taval- 
lisesti alle 1 ha. 	Lähes kaikki rannat ovat 
alttiita aallokon vaikutukselle. Rannat ovat 
useimmiten jyrkkiä kalliorantoja, ja 40-50 m:n 
syvänteet saarien välissä ovat tavallisia (58). 

1.1.3 Ilmasto 

Ilmasto-olosuhteet vaikuttavat saaristossa huo- 
mattavasti eri toimintoihin. 	Saaristolle ovat 
tyypillisiä viileämmät kesät ja leudommat talvet 
kuin mantereella. Aurinkoisten tuntien lukumää-
rä touko-syyskuun välisenä aikana on kuitenkin 
saaristossa koko maan keskiarvoa suurempi (29). 

Läntinen Uusimaa on Suomen sateisinta aluetta. 
Sademäärät alenevat kuitenkin nopeasti mante-
reelta saaristoon mentäessä. Seuraavassa taulu-
kossa esitetään Tvärminnen sääasemalla vuosilta 
1961-80 kuukausien keskilämpötilat ja sademää-
rät. 

Taulukko 1 
Kuukausien keskilämpötilat ja sademäärät Tvär-
minnen sääasemalla 1961-80 (Ilmatieteen laitos, 
1986) 

Kuukausi Lämpötilat 	(°C) Sadanta Sm (mm) 

I - 	4,2 48 
II - 	5,6 32 
III - 	3,2 27 
IV 2,3 38 
V 8,0 33 

VI 13,2 40 
VII 1 7, 1 49 
VIII 16,5 67 
IX 12,0 70 
X 6,8 66 
XI 2,8 64 

XII 0,2 56 
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Tuuliolosuhteet ovat myös tärkeä tekijä saaris-
tossa. Läntiset ja luoteiset tuulet ovat Tammi-
saaren saaristossa selvästi vallitsevia, varsin- 
kin myrskytuulien ollessa kyseessä. 	Leudot 
tuulet ovat jakautuneet kaikille ilmansuunnil-
le (7). 

Tammisaaren saariston pääkivilajeja ovat gra-
niitti, kvartsi- ja granodioriitti sekä gabro ja 
dioriitti® Nämä syväkivet muodostavat pääasias-
sa itä-länsisuuntaisia, erilevyisiä vyöhykkeitä, 
joiden välissä on ohuita pintakivijaksoja: kiil-
legneissiä, amfiboliittia, sarvivälkegneissiä 
sekä kvartsi-maasälpägneissiä (17, 22, 23). 
Kalkkikiveä on siellä täällä, ja se liittyy 
amfiboliitteihin, jotka ovat usein vuorokerrok-
sellisina kvartsimaasälpägneissien kanssa. Mal-
miaiheista yleisin on magnetiitti, joka esiintyy 
pääasiassa amfiboliittien ja gabrojen vyöhyk-
keessä. Lisäksi alueella on tavattu pieniä 
esiintymiä kupari- ja rikkikiisua sekä schee-
liittiä (kartta 1) (17). 

Tammisaaren saaristossa on ruhjevyöhykkeiden 
voimakkain suunta koillis-lounainen. Kartalle 1 
on merkitty murroslinjat. Pohjanpitäjänlandesta 
alkaa pitkä, kapea ruhjelaakso, joka jatkuu 
lounaiseen Tvärminnen Storfjärdenille ja edel- 
leen avomerelle. 	Pohjanpitäjänlanden erottaa 
merestä Tammisaaren kohdalla oleva kynnys, jonka 
alkuperäinen syvyys on noin 4 m (58). 

Tammisaaren ulkosaaristo on muodostunut suurelta 
osin irtomaalajeista. Rannikolla yleisin maala-
ji on savi. Silttiä ja moreenia esiintyy my6s 
jonkin verran (20, 21). 	Tammisaaren kaupungin 
läpi kulkee pitkä I Salpausselän harjujakso. Se 
jatkuu Lappohjan kautta lounaiseen, Hankoniemen 
kärkeen. Lappohjan eteläpuolella harju haaroit-
tuu. Toinen haaroista suuntautuu suoraan ete-
lään, lähelle Tvärminnen kylää. I Salpausselkä-
muodostumaan kuuluu Grönvikssandenin hiekkaranta 
ja dyynialue Lappohjan lounaispuolella. 

Tammisaaren saaristossa on pieniä sora- ja hiek-
kaesiintymiä, jotka on merkitty kartalle 1. 
Skärlandetilla on useita hiekka-alueita saaren 
länsiosassa, keskellä ja koillisosassa. Jomal-
vikenilla ja Jomalvikin kanavan itäpuolella on 
sora-hiekkamuodostumia, joissa keskipaksuus on 
noin 3 m. Myös Torsöllä on useita hiekkaesiin- 
tymiä (30). 	Stora Sandön pohjoisosa kuuluu 
harjujen suoj eluohj elmaan (59) . 
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1.1.5 Vesialueen luonne 

Suomenlahti on osa Itämerta. Vedet virtaavat 
vapaasti altaasta toiseen ilman erottavaa meren-
alaista kynnystä. Kaikki keskisellä Itämerellä 
tapahtuvat muutokset heijastuvat Pohjanlahden ja 
Suomenlahden rannoille (38). 

Suomenlahti kuten koko Itämeri on murtovettä, 
jossa suolapitoisuus laskee Tanskan salmesta 
Suomenlahden sisäosiin. Vesi on kerroksellista. 
Jokiveden laimentama 40-60 m paksu pintakerros 
virtaa kohti Tanskan salmea. Tärnän alla kulkee 
suolaisempaa vettä itäänpäin. Nämä kaksi kerros-
ta erottaa halokliini, kerros jossa suolapitoi-
suus muuttuu äkkiä 6-7 °/00:sta 10-12 °/00:een. 
Kesällä muodostuu pintavirtausten sekoittama, 
10-15 m paksu, lämminnyt päällyskerros, jonka 
termokliini erottaa muusta pintakerroksesta 
(38). 

Tuulet ja vedenpinnan korkeusvaihtelut vaikutta-
vat veden virtauksiin saaristossa. Ulkosaaristo 
on avoin meren vaikutukselle. Rannikkovyöhyk-
keessä saarien ja matalikkojen muodostamien 
altaiden veden vaihtuminen on heikkoa. Kesällä 
voimakas merituuli painaa Itämeren lämmintä 
pintavettä saaristoon, jopa sisäsaaristoon asti 
suurien vedenkorkeusvaihteluiden 	seurauksena. 
Läntinen-pohjoinen myrskytuuli ajaa pintavettä 
merelle päin. 	Tällöin muodostuu vastavirta, 
jossa melko suolapitoista, ravinteikasta vettä 
virtaa pohjaa pitkin saaristoon. Läntisen Uuden-
maan saaristossa tuulen suunnat muuttuvat usein, 
jolloin virtausta tapahtuu vaihtuvasti sisään ja 
ulos (38). 

Jokivedet virtaavat alueelle Pohjanpitäjänlah-
desta Tammisaaren, Skogbyn ja Hermansön salmien 
kautta Tvärminnen Storfjärdenille, josta ne 
jatkavat 35 m syvää uomaa pitkin Ajaxin syvän-
teeseen Mereltä virtaa suolaista, ravinteikas-
ta vettä Ajaxin vajoaman pohjaa pitkin pohjoi-
seen Tvärminnen Storfjärdenin kohdalla tapah-
tuu kerrosten sekoittumista, ja ravinteikasta 
vettä nousee pintaan (37). 

Sisäsaariston vedet ovat Tammisaaren saaristossa 
matalia syvyyden ollessa yleensä alle 10 m 
(usein alle 5 m)® Ulompana saaristossa syvyydet 
kasvavat yli 20 m:iin. Merivyöhykkeellä syvyys 
on yleensä yli 30 m. Hankoniemen itäpuolella 10 
min syvyyskäyrä kulkee lähellä rannikkoa. 



1I 

Nousu- ja laskuveden ero on Suomenlahden länsi- 
osissa enintään 4 cm. 	Tvärminnessä vuosina 
1964-70 suoritettujen mittausten perusteella 
vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu on noin 1 m. 
Yleisesti ottaen veden korkeus on alimmillaan 
keväällä ja korkeimmillaan myöhäissyksyllä me-
teorologisten olojen vuoksi. 

Pysyvän jääpeitteen keskimääräinen tulo- ja 
häviämisaika on ollut merialueella vuosina 1931-
1960 seuraava: 

Jäätynyt Sulanut 

Hanko, 	satama 30.1 31.3 
Tammisaari 7.12 17.4 
Lappohja 10.1 19.4 
Inkoo, Barösund 30.12 22.4 

Keskimääräinen jääpeitteen kestoaika on alueella 
siten vaihdellut 2-3,5 kuukauteen (48). 

Tvärminnen Storfjärdenillä on vuosina 1948-57 
mitattu seuraavat meriveden lämpötilat: 

Syvyys Om 5m 10 m 20 m 30 m 

Abs.max. 21,0 19,8 18,7 17,3 16,2 
Keskiarvo 6,7 6,2 5,5 4,6 3,9 
Abs.min. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Suolapitoisuus vaihteli saaristoasemilla 3 
°/00:sta keväällä 6,4 °/00:een syksyllä Skål-
döllä, 5,5 °/00:sta 7,2 % :een Storfjärdenillä 
virtausolosuhteista riippuen. Ajaxilla muutokset 
olivat huomattavasti pienempiä keskimääräisen 
suolapitoisuuden ollessa 8-9 °/oo, 

Skåldön matalissa vesissä happipitoisuus ei 
vaihtele. Storfjärdenillä happipitoisuus laski 
joskus huomattavasti vähähappisten, mereisten, 
pohjakerrosvesien vaikutuskesta. Ajaxin asemal-
la pintakerros on hapekasta vettä. Pitoisuuden 
laskua tavattiin joskus Itämereltä virtaavissa 
syvissä vesissä. 

Murtoveden happamuuteen (pH) vaikuttaa plankton-
tuotannon vuodenaikaisvaihtelut. Talvisin, 
alhaisen tuotannon aikana, pH on 7,8-8,0. Le-
vien kukinta-aikana, loppukesästä pH kasvaa 
8,3-8,6:een. Suolaisen, syvän veden sekoittues- 
sa pintaveteen pH laskee kesällä. 	Skåldöllä 
korkeimmat pH-arvot mitattiin toukokuussa ja 
loppukesällä (8,4-8,8). 	Storfjärdenillä mitat- 
tiin loppukesästä pH 8,8. Ajaxilla oli korkein 
pH-arvo touko-kesäkuussa (8,4). 
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Korkeimmat ravinnepitoisuudet esiintyvät myö-
häistalvella sekoittuneissa vesissä, ja alhai-
simmat kesällä planktontoiminnan minimivaihees-
sa, kun lämpökerrokset ovat pysyviä, ja orgaani-
nen aines vajoaa pohjaan. 

Planktontoiminta kuluttaa typpeä, joten loppuke-
sästä saariston vesien typpipitoisuus on alirn- 
millaan. 	Syksyllä pitoisuudet lisääntyvät ja 
ovat suurimmillaan myöhäistalvella (37). 

Pohjanpitäjänlandellajasen edustan merialueel-
la suoritettujen kasviplanktonin perustuotannon 
mittausten avulla voidaan kuvata alueen vesien 
rehevyyttä (39). 

Hiilen perustuotanto g/m3/am 

Alue 	1967 1968 1969 1971 1972 Keski- 
arvo 

Pohjanpitäjänlahti 	 43 43 
Skåldä 	63 49 	56 
Storfjärden 	66 	61 	51 	65 	60 	5, 
Ajax 	52 	60 	56 

Koko alue voidaan määritellä: lievästi rehevksi 
(hiilen perustuotanto 40-80 g/m3/a) Lehmusluo-
don (1968) laatiman luokituksen perusteella 
(24). Perustuotannontaso Tammisaaren saariston 
merialueella on suurempi kuin muualla Suomenlah-
den rannikolla. Tämä johtuu syvänteiden runsas-
ravinteisen veden kumpuamisesta eli syvällä si-
jaitsevien vesikerrosten kohoamisesta pintaan. 

Suomenlahdella tapahtui 1970-luvun puolivälissä 
voimakasta sisään virtausta. 	Tällöin nousi 
pintaan suolaista ja ravinteikasta vettä sillä 
seurauksella, että planktontuotanto ja mereisten 
lajien määrä kasvoivat. 	1960-luvun lopulta on 
pintavesien suolapitoisuus kasvanut jatkuvasti. 
Samoin ravinnepitoisuudet, kuten fosforin ja 
typen määrä sekä orgaanisen aineksen perustuo- 
tanto, ovat kasvaneet. 	Tähän ovat syynä sekä 
jätevesipäästöt rannikolla, että meren tuotanto-
tasossa tapahtuneet muutokset (38). 

Tammisaaren saaristossa on säilynyt suurelta 
osin alkuperäinen luonto. 	Siellä viihtyvät 
useat mantereiset kasvit, ja lisäksi saariston 
erityisolosuhteet sallivat ekologisesti rikkai-
den yhdyskuntien muodostumisen. Metsätyypit 
vastaavat mantereen tyyppejä. 	Jäkälätyyppiä 
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(CIT) esiintyy kuivilla kallioilla ja luodoilla 
koko saaristossa. 	Yleisin puulaji on mänty. 
Poronjäkälä ja sammalet ovat hallitsevia kasveja 
(7). 

Kanervatyyppiä (CT) esiintyy sekaisin puolukka-
tyypin kanssa ulkosaaristossa, mm. Espingskril-
lä, Ängeskärillä, Gyltanilla ja Långörenillä. 
Mänty kasvaa 15-18 m korkeaksi, mutta niitä on 
harvassa. Tyypilliset kuivan maan kasvit ovat 
vallalla: poronjäkälä, sammalet, kanerva ja 
muutamat heinälajit (7). 

Puolukkatyyppiä (VT) on ulkosaaristossa seksi 
sekaisin mustikkatyypin kanssa sisäsaaristossa. 
Tyypillistä VT-metsää on esim. Algöllä ja Stora 
Mistöllä. Sammalet muodostavat täällä yhtenäi-
sen peitteen. Jäkälät ovat tavallisia. Tyypil-
lisiä kasveja ovat metsätähti, puolukka ja mus - 
tikka. 	Puulajeista vallitsevin on mänty, joka 
voi kasvaa 22 m korkeaksi. Tavallisia ovat rnycis 
kuusi, koivu ja kataja. 

Mustikkatyypin (MT) metsiä esiintyy sisäsaaris-
tossa ja rannikkovyöhykkeellä, mm. pohjois-Sk20Ll-
d6llä ja läntisellä Odensöllä. Maaperää peittää 
usein paksu humuskerros. Lajikemäärä on suuri. 
Sametalet muodostavat yhtäjaksoisen peitteen. 
Ruohoja ja heiniä on runsaasti. Puulajeista on 
vallalla kuusi, mutta mäntyä ja koivua esiintyy 
myös yleisesti. Puiden keskikorkeus on 23-25 m 
(7). 

Lehtomaista, vanhaa kuusimetsää on Gullön ja 
Odensön sisäosissa, Lehtimetsää on melko rajoi-
tetulla alueella ulkosaaristossa. Se muodostuu 
ensisijaisesti. koivusta. Muita lajeja ovat 
raita, leppä, haapa ja pählcinäpuu. Leppälehtoja 
on mm. Träsköllä, Odensöllä, Furuholmenilla, 
Grevöllä, Gloholmenilla, Skåldöllä, Busö-Kroka-
nilla ja Tvärminne-Långholmenilla. Pähkinäpuu-
lehtoja on mm. Tvärminne-Långholmenilla, Hassel-
holmenilla ja Danskogilla. Gullön pohjoisosassa 
on tammilehto. Lisäksi Hästöllä ja Danskogilla 
on jalopuumetsiköitä, Jussarön saarella on har-
vinainen aarniometsä (7). 

Tammisaaren saariston erikoispiirteenu ovat 
umpeen kasvamassa olevat merenlandet, fladat. 
Niiden kasvillisuus on monimuotoista, ja niiden 
reunoilla on usein laajat rantaniityt (7). 
Fladat on merkitty kartalle 6. 

Tammisaaren saaristosta tunnetaan noin 20 uhan-
alaista kasvia, joiden kasvupaikat ovat varsin 
rajatut (35). Tiedot perustuvat vanhoihin kar-
toituksiin. 
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Saaristoalueilla asustaa kesäisin yleensä rikas 
lintukanta. Tammisaaren saariston yleisimpiä 
lintulajeja ovat haahka, kalalokki, tiirat, 
harmaalokki, naurulokki, silkkiuikku, heinäsor-
sa, isokoskelo ja telkkä (7). Stadsfjärdenin 
länsiosa Tammisaaren edustalla kuuluu valtakun- 
nalliseen 	lintuvesiensuojeluohjelmaan 	(31). 
Kartassa 6 on esitetty yleis- tai seutukaavassa 
ehdotetut luonnonsuojelualueet. 

Tammisaaren saaristossa on tutkittu lintuja 
1920-luvulta lähtien. Tutkimustuloksia on kai- 
kilta vuosikymmeniltä. 	Vuonna 1978 aloitettu 
saaristolinnuston seurantatutkimus osoittaa 
linnuston muuttuneen huomattavasti. Vuosittain 
suoritettavat laskennat kertovat myös sen, että 
saariston linnusto muuttuu edelleen nopeasti 
(19). 

Muutosten syyt eivät ole aina selviä. Runsastu-
mista ovat voineet aiheuttaa esimerkiksi munien-
keruun päättyminen sekä metsästyksen ja häirin- 
nän väheneminen. 	Lokkien runsastumiseen on 
ilmeisesti vaikuttanut kaatopaikoilta ja kalas-
tuksesta saatavan ravinnon lisääntyminen. 

Tammisaaren saaristoprojektialue voidaan kulku-
yhteyksiensä perusteella jakaa kolmeen osa-alu-
eeseen: 
1. Hankoniemen alue, missä kulkuyhteydet ovat 

erittäin hyvät. 	Kantatie 53 ja rautatie 
kulkevat tämän alueen halki. 

2. Tammisaaren eteläpuolella sijaitsevat alueet, 
joihin on kulkuyhteys paikallisteitse ja 
lossilla. 

3. Ilman tieyhteyttä oleva saaristoalue. 

Alueella elää kaikkiaan noin 1 300 asukasta. 
Alueen loma-asuntojen määrä on noin 2 100, joten 
kesäisin väestö moninkertaistuu. 

Tällä osa-alueella asuu noin 960 henkeä. Alue 
käsittää kolmen kunnan alueita. 	Tvärminnen- 
Lappohjan osa-alue kuuluu Hankoon, Skogby kuuluu 
Tenholaan ja osa-alue Leksvall-Trollböle-Väster-
by kuuluu Tammisaareen. Tämä osa-alue sisältää 
myös suurimmat asutuskeskukset, jotka ovat muo-
dostuneet läheisen teollisuuden ympärille. 
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Suurin taajama on Lappohja. 	Se on kasvanut 
pientaloasutusalueesta moni-ilmeiseksi keskuk-
seksi. Seuraavaksi suurimpia ovat Skogbyn ja 
Tvärminnen pientaloasutusta käsittävät kyläkes-
kukset. 

Merkittävimmät saaret ovat Skärlandet ja Torsö. 
Tä11ä alueella asuu pysyvästi 120 henkeä. Asu-
tuksen kannalta katsottuna Skärlandet on muuttu-
massa positiivisempaan suuntaan. Koko saaristoa 
kohdannut väestökato, joka oli voimakkaimmillaan 
1970-luvulla, on lakannut ja väestön määrä kään-
tynyt nousuun Tammisaaren kaupungin toimenpitei-
den ansiosta. 

Vuonna 1979 kaupunki osti tonttimaata Skärlan-
detista. Alue käsittää 100 ha jolle on varattu 
40 tonttia omakotitaloja varten. Kaikki tontit 
ovat varattuja ja noin puolet niistä rakennettu. 
Myös muut kuin kaupungin asukkaat voivat vuokra-
ta tontteja sieltä. Spekuloinnin välttämiseksi 
tontti voidaan lunastaa vasta noin vuoden päästä 
sen jälkeen kun talo on rakennettu. 

Vuodesta 1974 lähtien asukasluku on Skärlande-
tissa kasvanut 15 henkilöllä. Kaupunki omistaa 
nyt noin 200 ha maata Skärlandetissa. Saaren 
länsiosaan, Sommarö-Sundom-alueelle on laadittu 
kaavarunko, jonka kaikki kaavoitetut omakotiton-
tit on jo varattu ja osittain jo rakennettukin. 
Torsöllä asutus on huomattavasti vähäisempää 
kuin Skärlandetissa. Asumista helpottaa myös 
se, että v. 1984 Uudenmaan lääninhallitus myönsi 
Skåldössä vakituisesti asuville etuoikeuden 
Skåldön lautalle. 	Tähän alueeseen kuuluvat 
myöskin sisäväylän pohjoispuolella sijaitsevat 
manneralueet, mm. Box, Rösund ja Sandnäsudd, 
joissa asuu yhteensä noin 140 henkeä. 

Tällä alueella asuu noin 80 henkeä. Suurin osa 
talouksista muodostuu 1-2 hengen perheistä, 
mistä voidaan päätellä, ettei ole kysymys lapsi-
perheistä. Henkikirjoituksen mukaan saaristossa 
asuu hiukan enemmän väkeä kuin mitä tilanne 
todellisuudessa on. Tämä tilanne, johtuu siitä, 
että varsinkin vahemmat henkilöt asuvat suurim-
man osan vuodesta Tammisaaren kaupungissa. Tau-
lukosta seuraavalla sivulla selviää väestö ja 
sen ikärakenne koko kaupungin alueella sekä 
muutamalla osa-alueella. 
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Taulukko 2 
Tammisaaren saariston pysyvä asutus 

Osa-alue Koko 
väestö 

0-14 
vuotiaat 
määrä 	% 

15-64 
vuotiaat 
määrä 	% 

Yli 	65 
vuotiaat 
määrä 	% 

Ruots. 
väestö 

Leksvall 161 26 	16 113 	70 22 	14 159 
Skogby 209 36 	17 156 	75 17 	8 99 
Lappohja 753 204 	27 494 	66 55 	7 243 
Koverhar - - 	- - 	- - 	- - 
Tvärminne 40 13 	32 27 	68 - 	- 26 
Tammisaaren 
mannerosa 182 28 	15 119 	66 35 	19 153 
Skåldö 55 6 	11 34 	62 15 	27 52 
Tors6 19 1 	5 11 	58 7 	37 19 
Saaristo 126 5 	4 90 	71 31 	25 114 

Yhteensä 1 	545 319 	21 1 	044 	67 182 	12 865 

Lähde: Tilastokeskus, VAL -80 

Taulukko 3 
Pysyvän asutuksen kehitys 1970-1980 

Osa-alue Koko väestö Muutos ATV Muutos 

1970 1980 1970 1980 

Leksvall 210 161 - 	49 76 77 + 	1 
Skogby 246 209 - 	37 132 126 - 	6 
Lappohja 430 753 + 323 203 374 + 171 
Koverhar 10 - - 	10 10 - - 	10 
Tvärminne 27 40 + 	13 18 23 + 	5 
Tammisaaren 
mannerosa 174 182 + 	8 80 84 + 	4 
Skåldö 86 55 - 	31 34 25 - 	9 
Tors6 26 19 - 	7 14 8 - 	6 
Saaristo 274 126 - 148 115 56 - 	59 

Yhteensä 1 	483 1 	545 + 	62 682 773 + 	91 

Lähde: Tilastokeskus/VAL -70 ja VAL -80 

Taulukko 4 
Tammisaaren saaristoalueen työpaikat 

Osa-alue ATV Työp. 
yht. 

Maa- ja 
metsät. 
määrä 	% 

Jalostus 

määrä 	% 

Palvelut 

määrä 	% 

Leksvall 77 18 1 	6 - 	- 17 	94 
Skogby 126 166 - 	- 163 	98 3 	2 
Lappohja 374 135 -- 	- 94 	70 41 	30 
Koverhar - 667 - 	- 667 	100 - 	- 
Tvärminne 23 24 - 	- - 	- 24 	100 
Tammisaaren 
mannerosa 84 32 20 	63 1 	3 11 	34 
Skåldö 25 11 8 	73 - 	- 3 	27 
Torsö 8 4 2 	50 1 	25 1 	25 
Saaristo 56 36 28 	78 - 	- 8 	22 

Yhteensä 773 1 093 59 	5 926 	85 108 	10 

Lähde: Tilastokeskus, VAL -80 
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1.2.2 Kalastus 

Kalastus on suhteellisen vilkasta Tammisaaressa. 
Alueella oli v. 1986 24 ammattikalastajaa. Tär-
kein kalastusmuoto on silakan troolaus. Muu 
kalastaminen tapahtuu rysällä ja jossakin määrin 
verkoilla. Lohenpyynti on tärkeä osa kalastusta. 
Sen sijaan perinteinen suomukalanpyynti muodos---
taa nykyisin häviävän pienen osan. 

Kalastusmenetelmät vaihtelevat vuodenaikojen 
mukaan: 	Keväällä ja alkukesästä pyydystetään 
pääasiassa silakkaa. Vuonna 1986 Sommarön lai- 
turin kautta lastattiin noin 2,7 milj. kg silak-
kaa. Syyskaudella pyydystetään lohta. Alueen 
lohenpyynnistä noin 50 % eli 35 000 kg meni v. 
1986 Sommarön kautta. Sekakalan kokonaispyynti 
oli v. 1986 noin 15 000 kg. 	Talvikalastusta 
harjoitetaan alueella hyvin vähän. Kalastarnista 
harjoitetaan myös sivuelinkeinona. Saaristolai-
set harjoittavat usein sekä kalastusta, maa- ja 
metsätaloutta että rakentamista, ns. monitoimi-
elinkeinona. Määrällistä tietoa tästä ryhmästä 
on vaikea saada, koska tilanne on jatkuvasti 
muuttuva, mutta arviolta parikymmentä asukasta 
kuuluu tähän ryhmään. 
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Maa- ja metsätalousta harjoitetaan varsinkin 
Skärlandetissa, jossa neljä tilaa pitää karjaa. 
Danskogilla on 1 tila, missä on karjanhoitoa. 
Maa- ja metsätalous on ulkosaaristossa hankalaa 
osittain maatalouskoneiden kuljetusvaikeuksien 
vuoksi ja osittain kannattamattomuudesta tilojen 
pienuuden vuoksi. Maataloustoiminnan ohessa 
harjoitetaan alueella jonkin verran maansiirto-
ja rakennustoimintaa. 

Varsinaiset teollisuustyöpaikat ovat keskitty-
neet Hankoniemen alueelle, lähinnä Lappohjaan. 
Skogbyn alueella on vuoteen 1987 saakka toiminut 
saha. Lappohja terästeollisuus, Oy Dalsbruk Ab 
Koverhar ja Rautaruukki työllistävät noin 570 
henkilöä. Skärlandeti.n asukkaista 34:llä on 
työpaikka Tammisaaren keskustassa ja yksi hen-
kilö käy töissä päinvastaisessa suunnassa. 

Sommarössä on yritys, joka huolehtii pienvenei-
den huollosta ja talvisäilytyksestä. Se tarjoaa 
myös vene- ja autopaikkoja paikallisille sekä 
kesäasukkaille, jotka ovat ilman kiinteää yh-
teyttä mantereelle. Yritys ylläpitää noin sataa 
vene- ja autopaikkaa. Talvisin yritys elättää 3 
henkilöä, keväällä ja kesällä 5-6 henkilöä. Uusi 
kivialan yritys, Scaldo Stone työllistää 10 hen-
keä. Ängholmenille on perustettu pieni puutarha-
liike, joka työllistää 1 henkilön. 



Boxin kylään on rakennettu venesatama, jossa on 
noin 230 venepaikkaa. Jokaista venepaikkaa kohti 
on mahdollisuus lunastaa auton pysäköintipaikka. 
Täälläkin on tarkoitus talvisäilyttää ja huoltaa 
veneitä. 

Osa väestöstä saa toimeentulonsa palveluista. 
Varsinkin kesäisin alueella toimivien kioskien 
sekä polttoaineen ja tarvikkeiden myyntipaikoil-
la on vilkasta. Palvelut selviävät karttaliit-
teestä 3. 

Alueella toimivat puolustusvoimien ja merivar-
tioston laitokset työllistävät kymmenkunta ih-
mistä, joista suurin osa ei ole paikkakuntalai-
sia. Tvärminnen tutkimusasemalla on 20 henkeä 
töissä ympäri vuoden. 

Matkailu on elinkeinona vähäistä, varsinkin 
alueen kokoon nähden. 	Vähäinen mökkien vuok- 
raustoiminta hoidetaan paikallisen turistiseuran 
kautta. Yksityisiä mökinvuokraajia on paikotel-
len. Kesäisin järjestetään muutamia tilaisuuk-
sia, mm. toritapahtumia Baggössä ja Boxin kyläs-
sä, joissa paikalliset asukkaat voivat tehdä 
kauppoja ja siten hyötyä matkailijoista. 

Alueen vesivaroista käsitellään seuraavassa 
erikseen pintavedet ja pohjavedet. Pintavesien 
käyttökelpoisuutta eri toimintoihin on arvioitu 
vesi- ja ympäristöhallituksen käyttämän viisi-
luokkaisen yleisluokituksen mukaisesti. 

Tammisaaren saaristoalueen veden laatu on yleis-
piirteiltään erinomainen. Sisäsaaristossa veden 
ulkosaaristoa vähäisempi vaihtuminen ja sekoit-
tuminen sekä maalta tuleva kuormitus heikentävät 
jonkin verran tämän alueen veden laatua keski- 
määräisestä. 	Tämäkin alue soveltuu kuitenkin 
hyvin kaikkiin hyvää veden laatua vaativiin 
käyttötarkoituksiin. 

Tammisaaren kaupungin lähivedet ja Hankoniemen 
rantavedet Tvärminnen Storfjärdenin eteläosiin 
asti soveltuvat yleisluokituksen mukaan tyydyt-
tävästi useimpiin käyttömuotoihin. Täin~n alueen 
veden laatuun vaikuttavat ensi sijassa alueen 
pistekuormittajat, joista merkittävimpiä ovat 
Tammisaaren kaupunki ja Dalsbruk Oy Ab:n Kover- 
harin terästehtaat. 	Heikkolaatuisinta vesi on 
Tammisaaren jätevesien purkualueella Båssafjär-
denillä, Dragsvikfjärdenillä sekä aivan Koverha-
rin edustalla. Näillä alueilla vesistön käyttö-
kelpoisuus on luokiteltu välttäväksi (kartta 5). 
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Tammisaaren lähivesien käyttökelpoisuutta alen-
tavat rehevöityminen ja heikentynyt hygieeninen 
tila. Veden ravinnepitoisuus on kasvanut, alus-
veden happitilanne ajoittain huono ja sameus 
lisääntynyt. 	Voimakkaan levätuotannon vuoksi 
päällysvedessä esiintyy kesäaikaan hapen ylikyi-
lästystä. Lievää rehevöitymistä on havaittavis-
sa Hankoniemen itäpuolella Tvärminneen asti. 
Koverharin edustalla pohjan ja pohjaelCäimistön 
raskasmetallipitoisuudet ovat kohonneet. Vedessä 
esiintyy ajoittain öljyä sekä hygieenisiä hait-
toja. Myös Prediumin Järnön pienvenesatamasta 
on muutamia havaintoja pintaveden korkeista 
öljypitoisuuksista. 

Pohjanpitä'änlanden  veden laatuun vaikuttavat 
eniten lahden perukkaan laskevat hajakuo.rmituk-
sen ja jätevesien kuormittamat Fiskarsin- ja 
Karjaanjoki, suolaisen meriveden sisäänvirtaus 
lahteen sekä suora pistekuormitus. 

Veden laadun yleisluokituksen perusteella Poh-
janpitäjänlanden käyttökelpoisuus on pääosin 
hyvä tai tyydyttävä, lahden perukan välttävä. 
Ajoittainen hapenvajaus syvänteissä sekä lievä 
rehevöityminen alentavat alueen käyttökelpoi- 
suutta. 	Rehevöityminen on voimakkainta Tammi- 
saaren lähivesillä ja jokien suualueella Pohjan-
pitäjänlanden perukassa. Pientä ravinnepitoi-
suuksien nousua on havaittavissa myös Österbyn 
kaatopaikan vaikutusalueella, Huluviken-lahden 
sisäosissa. Karjaanjoen suulla esiintyy ajoit-
tain öljyhaittoja ja alueen pohjasedimenteissä 
on todettavissa jonkin verran kohonneita raskas-
metallipitoisuuksia. 

Pohjavesien suojelu on vesiensuojelun eräs kes -m 

keinen tehtävä. Välttämätöntä suojaaminen on 
varsinkin niillä seuduilla, joilla kelvollista 
pohjavettä on niukalti käytettävissä vedenhan-
kintaan (57). 

Vesihallinnon toimesta on määritelty yhdyskun-
tien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet. 
Työtä on jatkettu kartoittamalla muutkin pohja-
vesialueet, jotka on alustavasti rajattu. Tähän 
työhön liittyy my6s alueiden luokittelu veden-
hankinnan tarpeiden ja soveltuvuuden suhteen. 
Samassa yhteydessä selvitetään myös pohjavesi-
alueiden muodostumisalueilla tapahtuvaa riskejä 
aiheuttavaa toimintaa. 

Pohjavesialueet jaetaan kolmeen pääluokkaan: 

I 	Tärkeät pohjavesialueet 
II 	Muut vedenhankintaan soveltuvat pohja- 

vesialueet 
III 	muut pohjavesialueet 



Kartoitusty5n yhteydessä tulee myös esille jouk-
ko pohjavesialueita, jotka todetaan keskitettyyn 
vedenhankintaan soveltumattorriksi® Näitä alueita 
ei oteta mukaan luokitukseen 	ei siis rnyöskn 
luokkaan III 	mutta niitä koskevat tiedot tul- 
laan kirjaamaan ja siiytirnn 

Tärkeät pohjavesialueet 

Tammisaaren saaristoalueeseen rajoittuu osia 
Hankoniemen viidestä tärkeästä pohjavesia1uees 
ta, joita ovat Isolhteen, Lappohjan, Skogbyn, 
Trollb6len ja Tvärminnen alueet. 

Isolähteen alueen antoisuudeksi on arvioitu 4000 
m3/d. 	Alueella sijaitsevat Koverharin tehtaan 
vedenottamot.  

Lappohjan pohjavesialueen antoisuudeksi on ar- 
vioitu 500 m3/d® 	Suunnittelualueella sijaitsee 
yksi Hangon kaupungin Lappohjan vedenottamoista. 
Skogbyn alueen antoisuudeksi on arvioitu 1 300 
m3/d ja Trollb8len alueen 200 m3/d® Näillä  
alueilla ei ole suoritettu antoisuustutkimuksia, 
joten niiden arviot voivat: muuttua huomattavas-
tikin tarkempien tutkimusten yhteydessä. 

Em ottamoiden lisäksi suunnittelualueella saat-
taa olla joitain pieniä vesiyhtymien kaivoja, 
joista ei ole tarkkaa tietoa®  

Antoisuusarvioiden ja jo käyttöön otettujen 
vesimäärien perusteella tärkeiden pohjavesialu-
eiden vesivaroja on hyödynnetty vasta osittain.  

Muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet 

Tammisaaren saaristoa.1.ueen pohjavesialueet ovat 
tyypiltiri piasiassa rantakerrostumia, jotka 
ovat usein ohuita, vain muutaman metrin paksui- 
sia® 	Ainoastaan kalliopainanteissa ja kallio- 
rinteiden alaosissa maakerrokset saattavat olla 
yli 10 m paksuja. Rantakerrostumien aines vaih-
telee sorasta siittiin. Kerrostumien kiyttökel-
poisuus vedenhankintaan onkin selvitettävä ta-
pauskohtaisesti rnaastotutkimuksin. Siten nämä 
alueet tulevat kuulumaan luokkaan III: Muut 
pohjavesialueet. Pääosa nisti hiekka- ja so-
ra-alueista on todennik25isesti sellaisia, joista 
voidaan saada vain pieniä määriä kelvollista 
pohjavettä® Sama koskee my6s moreeniakvifereja, 
joiden käyttöä rajoittaa niiden pieni vesivaras- 
to0 
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Savenalaiset, vettä hyvin johtavat kerrostumat 
voivat olla huomattavia pohjavesivarastoja. 
Tammisaaren saaristoalueella niitä tuskin on, 
mutta tarkkoja tutkimuksia asiasta ei ole. Ran-
nikko- ja saaristoalueilla savenalaisten kerros-
tumien pohjavesi saattaa olla rauta- tai mangaa-
nipitoista. 

Kallioperän pohjavesivarastoina pidetään kallio-
perän heikkousvyöhykkeitä, joita Tammisaaren 
saaristoalueellakin on runsaasti. Kallioperä on 
lähes kaikkialla Suomessa jonkin verran rakoil-
lutta, ja kalliopohjavesiä voidaankin käyttää 
useissa paikoin pienten vesimäärien hankintaan. 

1.3.3 Vesihuolto 

Vesihuollon ja vedenhankinnan ensisiajisena 
tavoitteena on asutuksen hyvälaatuisen paikalli-
sen käyttöveden saannin turvaaminen. Asutuksen 
vedenhankinta tulee, mikäli mahdollista, järjes- 
tää pohjavesivaroista. 	Teollisuuden vedenhan- 
kinta pyritään sen sijaan järjestämään yleensä 
pintavesivaroista (57). 

Tammisaaren saariston vedenhankinta on nykyisin 
lähes kokonaan yksityisten kaivojen varassa. 
Kaivot ovat usein puutteellisia siten, että 
pintavedet pääsevät valumaan niihin. 	Kaivojen 
likaantumisalttiutta lisäävät niiden mataluus ja 
sijainti pohjavettä pilaavien kohteiden lähei-
syydessä. Näitä ovat mm. sakokaivot. 

Rannikko- ja saaristoalueille on ominaista poh-
javeden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus sekä 
suolaisuus. Vedenlaatuongelmat ilmenevät eri-
tyisesti porakaivoja käytettäessä. 

Tammisaaren saariston vakinaisilta asukkailta 
tiedusteltiin 1986 heillä nykyisin käytössä 
olevaa vedenhankintatapaa, käyttöveden riittä-
vyyttä, käyttöveden laatua sekä veden tarvetta. 
Kysely lähetettiin 77 talouteen, joista 39 vas-
tasi siihen. Kysely ei koskenut Hankoniemen 
aluetta. 	Palautettujen vastausten perusteella 
Tammisaaren saariston vesihuoltotilanne oli 
seuraavanlainen: 

Käyttövesi saadaan: betonirengaskaivosta 32 tal. 82 % 
tai vastaavasta 
kallioporakaivosta 7 " 17 % 
lähteestä 2 5 % 

Vesi riittää hyvin 30 tal® 77 % 
kohtalaisesti 6 15 
huonosti 3 " 8 % 

Veden laatu, maku: hyvä 28 tal. 72 % 
huono 3 " 8% 
vaihteleva 5 " 13 % 
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Vastausten lukumäärät poikkeavat 39:stä ensim-
mäisen ja kolmannen kysymyksen kohdalla. Tämä 
selittyy sillä, että kahdessa taloudessa saadaan 
käyttövesi kahdesta eri pisteestä, ja veden 
maku-kysymykseen ei annettu vastausta kolmessa 
lomakkeessae 

Käyttövesi on rautapitoista 15:ssa taloudessa 
eli 39 %mlla vastanneista ja vesi on kovaa yh-
deksällä eli 23 %:lla® 

Vesiin kohdistuva kuormitus jaetaan pistekuormi-
tukseen, hajakuormitukseen ja luonnonhuuhtou-
maan® Pistekuormitukseen kuuluu viemärilaitos-
ten ja teollisuuslaitosten aiheuttama kuormitus, 
joka pistemäisenä ja ajallisesti suhteellisen 
tasaisena kohdistuu vesiin. Hajakuormitusta on 
muu ihmisen toiminnasta aiheutuva kuormitus® 
Hajakuormitus kohdistuu laajalle alueelle ja sen 
suuruus riippuu mm. vuodenajoista. 

Jätevesikuormituksen vähentämisessä on ollut 
tavoitteena kaikkien yhdyskuntajätevesien käsit-
tely v~ihintään rinnakkaissaostusta vastaavalla 
teholla. 	Käsittely on toteutettava tätäkin 
tehokkaammin, mikäli jätevesien laatu, purkuve-
sistön ominaisuudet tai vesien käytt® sitä edel-
lyttävät (57). Etenkin typpikuormituksen vähen-
tämiseen tulee kiinnittää huomiota. 

Teollisuuden jätevesien osalta tavoitteena on 
niiden vähentäminen parhailla käytäntöön sovel- 
lettavissa olevilla menetelmillä. 	Hajakuormi- 
tuksen osalta pyritään haitallisten vaikutusten 
vähentämiseen erilaisten toimintojen lisääntymi-
sestä huolimatta (57). 

Varsinaisella Tammisaaren saaristoalueella ei 
ole vesiä kuormittavaa teollisuutta. Saariston 
länsiosassa Hankoniemellä sen sijaan sijaitsevat 
Dalsbruk Oy Ah:n Koverharin tehtaat, joiden 
jätevedet kuormittavat lähinnä Tvärminnen Stor-
fjärdeniä. Lisäksi saaristoalueelle kulkeutuu 
Pohjanpitäjänlanden kautta teollisuusjätevesiä 
Tammisaaresta (Wärtsilä) , Pohjasta ja koko Kar-
jaanjoen vesistöalueelta. Teollisuuden jätevesi-
kuormitus oli vuonna 1988 seuraava: 
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Taulukko 5 
Teollisuuden jtevesikuormitus v. 1988 

- kiintoaine 14 700 kg/a 40 kg/d 
- kok.P 185 kg/a 0,51 „ 
- kok.NT 1 882 ' 5,1 
.- BIIK (vain sanit.) 400 " 1 ,1 
- öljy 2 878 : 7,9 
- vesim 	rä 27 212 147 m3/a 74 350 m3/d 
- sinkki 5 460 kg/a 14,9 kc;/d 

Rautaruukki Oy Lappohjan tehtaalta tulee vain 
saniteettijätevesiä, jotka johdetaan saostuskai-
vojen kautta mereen. Henkilökuntaa on noin 100. 
Oy Mets«-Skogbyn Saha on lopettanut toimintansa 
v. 1987. 

Dalsbruk Oy Ab:n Koverharin tehtaan jifievesi--
kuormituksessa tapahtui v. 1987 merkittävä muu-
tos. Masuunikaasun mirkäpuhdistus korvatt.iin 
kuivapuhdistuksella kesällä 1987, jonka jälkeen 
kaasunpesuvesi.ä ei enää muodostu. Tämä merkit-
see huomattavaa v hennystä jätevesien aiheutta- 
maan raskasmetallikuorznitukseen. 	Ilman kautta 
tulevaa kuormitusta ei ole selvitetty eikä sen 
merkityksestä ole tietoa. 	Kuivapuhdistusmene- 
telmä pienentänee myös ilmaan joutuvia p<stöj , 
joten siltäkin osin tilanne paranee. 

Tehtaan satamassa olevien kalkki-, koksi- ja  
malmikasojen pölyäminen aiheuttaa ainakin kiin-
toainekuormitusta sataman läheiselle vesialueel-
le. Titä kuorm.itusta on vaikea vähentää tekni-
sin keinoin. 

Pohjanpitäjänlahteen laskee Fiskarsinjoki ja 
I-iustionjoki (Karjaanjoki). 	Fiskarsinjoen var- 
rella, Fiskarsin taajamassa sijainneet Oy Fis-
kars Ab:n tuotantolaitokset ovat lopettaneet 
toimintansa.räi.ssä tehdasrakennuksissa toimii 
edelleen metallialan yrityksiä, mutta ne ovat 
liittyneet Pohjan kunnan viemäriverkostoon. 
dyas Oy Fiskars Ab:n asuntoalue on liitetty 
kunnan viemäriin. 

P-Iustionjokeen laskee jätevetensä Dalsbru), Oy 
Ab:n valssaamo Åminneforsissa. J-tevesi sisal-
tää pieniä meiäriä 6ljyi ja hienojakoista rauta- 
oksidia (Fe3O4). 	Ilmeisesti edellistä suurempi 
kuormitus tulee tältäkin alueelta hulevesien 
mukana. 

Suunnittelualueella ja sen välittömässä l hei-
syydessä sijaitsee neljä merkittävä: asumaj äte- 
vedenpuhdistamoa. 	Niistä vesistöön kohdistuva 
kuormitus on vuosina 1987-1988 ollut seuraavan 
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Taulukko 6 
Asumajätevesien kuormitus v. 1987-88 

Kuormittaja 
(nro liitekartalla 5) 

Virtaama BHK7 kok.P kok.N 
m3/d 	kg/d kg/d kg/d 

1.  Tammisaari, Skeppsholmen 1987 	3 850 138 5,7 94 
1988 	4 638 109 4,1 111 

2.  Tammisaari, Radgrund 1987 898 2,5 0,2 13 
1988 685 2,5 0,4 13 

3.  Hanko, Lappohjax) 1987 334 1,6 0,4 7,8 
1988 413 2,8 0,2 10,5 

4.  Tvärminnen eläintieteellinen 1987 14 0,3 0,01 0,5 
1988 13 0,1 0,01 0,6 

x) Puhdistamo on otettu käyttöön kesäkuussa 1983 

Pohjanpitäjänlanden perukkaan johdetaan jäteve- 
siä Pohjan kirkonkylän puhdistamolta. 	Lahteen 
laskevan Karjaanjoen alaosaan (vesistöalue 
23.01) lasketaan jätevesiä Karjaan kaupungin 
Mustion puhdistamolta ja Pohjan kunnan ja Kar-
jaan kaupungin yhteiseltä Pinjaisten jäteveden-
puhdistamolta. 

Tammisaaren kaupungin Skeppsholmenin jäteveden-
puhdistamon toiminta on viime vuosiin asti ollut 
epätyydyttävää. Laitoksen prosessi on muutettu 
jälkisaostukseksi kesällä 1987. Varsinkin vesis-
töön kohdistuva fosforikuormitus on vähentynyt 
merkittävästi käsittelyn tehostuttua. Kuormitus 
tulee arviolta olemaan BHK:n osalta noin 60 kg/d 
ja fosforin osalta noin 2 kg/d. Typpikuormituk-
seen toimenpiteet eivät vaikuta. 

Tammisaaren kaupungin Rödgrundin jätevedenpuh-
distamo on aloittanut toimintansa vuoden 1982 
lopulla. 	Puhdistamo on jälkisaostuslaitos. 
Puhdistamon toiminta on täyttänyt sille asetetut 
vaatimukset. 

Hangon kaupungin Lappohjan puhdistamo on vuonna 
1983 valmistunut jälkisaostuslaitos. Biologise-
na yksikkönä on bioroottori® Puhdistamolla on 
selvitetty fosforinpoistotehon pårantamista ja 
päädytty vaihtamaan saostuskemikaaliksi kalkin 
tilalle AVR. Toimenpiteen seurauksena puhdista-
mo on viime aikoina toiminut aiempaa vakaammin 
fosforinpoiston suhteen. 	Käsittelytulos on 
vastannut asetettuja vaatimuksia. 



m 

Tvärminnen eläintieteellisen aseman jätevesien 
käsittelyä on muutettu vuoden 1986 aikana. Siel-
lä on otettu käyttöön bioroottorimenetelmä. 
Eläintieteellinen asema voi majoittaa korkein-
taan 100 henkeä, talvella yleensä alle 50. 

hästö-Busöllä on varuskunta-alue, jossa on ma- 
joitettuna noin 50 henkilöä® 	Saarella on oma 
bioroottorityyppinen jätevedenpuhdistamonsa. 

Suunnittelualueella on lisäksi useita pieniä 
jätevedenpuhdistamoja, jotka toimivat hyvin 
vaihtelevissa kuormitusoloissa. 	Näitä ovat 
Orion yhtymän puhdistamo Lövössä, SKOP:n Callio-
lan puhdistamo Höstnäsissä, Alkon lomakeskuksen 
puhdistamo Strömsässä ja Oy Nokia Ab:n puhdista-
mo. 

Myös saaristoalueella olevat kauppaliikkeet ja 
pienvenesatamat kuormittavat alueen vesiä piste-
mäisesti. 

Hajakuormituksella tarkoitetaan ihmisen toimin-
nasta aiheutuvaa maaperän kautta tai suoraan 
vesiin joutuvaa muuta kuin pistemäistä kuormi-
tust.a. Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan maape-
rästä vesistöihin luontaisesti huuhtoutuvaa 
ainesta. 

Teollisuuden jätevesiä tarkasteltaessa esitet-
tiin hajakuormituksen olevan eräs lisätekijä 
Tammisaaren saaristoon laskevien jokien veden 
laadun heikentäjänä. Fiskarsin- ja Karjaanjoen 
vedet virtaavat Pohjanpitäjänlanden kautta ko. 
saaristoon. Raaseporinjoki tuo mukanaan asutuk-,  
sen hajakuormitusta suunnittelualueen itäosaan, 
Växärin ja Strömsön lähistölle. Lisäksi pienet, 
peltojen halki kulkevat ojat lisäävät rannikko- 
vesien kuormitusta jonkin verran. 	Edellä tar- 
koitetusta kuormituksesta ei Tammisaaren saaris-
ton osalta ole tehty selvityksiä. 

Ilman kautta vesiin kohdistuu myös kuormitusta. 
Tammisaaren saariston osalta tästä ei ole tietoa 
kokonaismäärinä, mutta vuosina 1971-1982 on 
kokonaistypen laskeuma hehtaarille ollut vuosit-
tain keskimäärin 7,5 kg ja kokonaisfosforin 
laskeuma keskimäärin 0,15 kg (Vesihallituksen 
monistesarja N:o 409). 

Alueen varsinaisille asukkaille 1986 tehdyn 
kyselyn perusteella jätevesiä lasketaan viemä-
riin 28 taloudessa eli 72 %:ssa 39:stä kyselyyn 
vastanneista. Sakokaivojen määrää suunnittelu-
alueella ei tiedetä, mutta niitä on arviolta 
50-100 kpl. 	Kyselyyn vastanneista talouksista 
19:llä on sakokaivo. Samoin 19 taloudessa käy-
tetään jätevesien maahan imeytystä. 
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1.4 Liikenne- ja muut yhteydet 

Tammisaaren saariston liikenneyhteydet ovat 
suhteellisen hyvät. 

Alueen syvimmät väylät johtavat teollisuuden 
laivasatami in . Koverharin teol lisuusla itokselle 
johtaa 11-metrinen väylä. Väylän syvyys vähenee 
9 metriin Lappohjassa ja 7,3 metriiri Skogbyssa 
ja lopulta Tammisaaren satamasta Aminneforsiin 
syvyys on 4,6 metriä. 

Tärkeimmät pienveneväylät kulkevat rinnakkain 
länsi-itä suunnassa ja kohtaavat idässä Str5ms6n 
lähellä. 	Sisemrnän syvyys on ainoastaan 2,4 m. 
Paitsi Tammisaaren pääväylä, myös väylästö poh-
jois-etelä suunnassa on rajoitettu. Eräät väy-
lät ovat pienten veneiden käytettävissä, esimer-
kiksi Jomalvikin kanavan kautta ja Tors6n ja 
Skärlandetin välisen sillan alitse edelleen 
Sandöfjärdenille. Jotkut väylät ovat my6s uit-
toväyliä Hyötysatamien lisäksi on my6s palvelu-
satamia, vierassatamia, kotisatamia sekä luon-
nonsatamia (32). Väylät ja satamat on esitetty 
kartalla 3. 

1.4.2 Tieverkko 

Saariston tärkein paikallistie johtaa lossin 
kautta suurimpiin saariin, Torsalle ja Skärlan-
detiin.  

Lossi Skärlandetille kulkee ilman aikataulua 
tarvittaessa jatkuvasti. Kesäisin lossiliikenne 
on ajoittain ruuhkainen® Tällöin kuljetetaan 
jopa yli 1 000 autoa vuorokaudessa. Vuodessa 
kuljetetaan noin 130 000 autoa Grobbfjärdenin 
yli. 	Saaristolaisilla on ollut etuoikeus los- 
sille vuodesta 1984. 

Tällä tieosuudella moottoriajoneuvoliikenne on 
lisääntynyt yli. 350 o vuosina 1979-1984 (KVL). 
Alueen paikallistie on esitetty maantieksi. Mm0 
vahvistetussa seutukaavassa on esitetty siltaa 
Grobbfjärdenin yli (56)®  

Skärlandetilla kulkee teitä länteen Sommar6lle 
ja Bagg3iie, jossa on palvelusatama. Skärlande-
tin ja Tors$n viiillä on siltayhteys. 

Lisäksi Jomalvikin kanavan yli johtaa silta 
Gullölle ja toinen silta yhdistää Guil6n ja 
Odensön.  
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Talvisin kulkee yleensä jääteitä saariston läpi. 
Jääteiden kunnossapito on toistaiseksi hoidettu 
paikallisasukkaiden toimesta. Jääteiden ylläpi-
don kuluihin (auraus) voivat kalastuskunnat anoa 
avustusta Tammisaaren kaupungilta. 

Skåldöseen kulkee arkisin kaksi linja-autovuo-
roa, jotka kuuluvat liikennetuen piiriin. Aamua 
vuoro lähtee Tammisaaresta klo 7.00 ja Skåldöstä 
takaisin 7.30. Iltapäivällä 14.00 lähtee toinen 
vuoro Tammisaaresta ja Skåldöstä takaisin klo 
14.30. 

1.4.3 Sähköverkko 

Tammisaaren saaristo on suurelta osin sähköis-
tetty. Sisäsaariston läpi kulkee 110 kV sähkö-
linja Jomalvikista Harparskogiin ja Koverhariin. 
Tämä ei palvele muuta saaristoaluetta. 

Saariston manneralueella on 30 kV sähkölinjoja 
jotka johtavat teollisuuslaitoksifle ja Tvärmin-
nen eläintieteelliselle tutkimusasemalle. Suu-
rimmilla saarilla, mm. Skåldön, Torsön, Växurin, 
XXlgön, Danskogin ja Strörrsön saarilla on monta 
10 kV sähköasemaa, joista johdetaan sähköä edel-
leen kuluttajille. Eteläisin sähkökaapeli johtaa 
Jussarölle. Alueella on 8 taloutta ilman säh-
köä. Nämä ovat saarilla Busö, Grisslan, Hummel-
skär, Hästö, Julö, Småholmen ja Stora Gloholmen 
(25). 

Tammisaaren saaristossa on laaja puhelinverkko. 
Kaikilla saariston kanta-asukkailla lienee puhe-
lin Suuri osa kesämökeistä on myös varustettu 
puhelimella. Maksua vastaan voi saada puhelimen 
kaikkialle saaristoon. Saariston asukkailla, 
etenkin kalastajilla, on tavallisesti LA- tai 
VHF-puhelimia® Yleisöpuhelimia on Sommarmilä, 
Baggöllä, Tovöllä ja tiodermaganilla. 

Yleisradion kuuluvuusalue käsittää koko saaris- 
ton taajuudella 98.8 I,4Hz. 	Länsiuudenmaan pai- 
kallisradion kuuluvuusalue lienee koko saaristo. 
Tosin varsinkin stereolähetyksissä esiintyy 
häiriöitä kohinan muodossa sen jälkeen kun lähe-
tykset Fiskarsin Flacksjöstä aloitettiin. 

Tarkkoja radiosignaalien voimakkuuksien mittauk-
sia ei ole saaristoalueella tehty. 
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TV1, TV2, TV3 ja TV4 näkyvät saaristossa. Eri 
koisantennilla ja vastaanottimeen sijoitetulla 
lisälaitteistolla Tallinnan lähetykset näkyvät 
ja kuuluvat alueella. 	Kaapelitelevisiota ei 
vielä voida kohtuullisin kustannuksin saada 
saaristoon. 

21gön ja sen lähisaarten kantaasukkaat saavat 
postia neljänä viikon päivänä® 	Ko6-Hermans 
alueella 5 taloutta on vailla postinkantoa. 

Itäsaaristossa, Rösundin ja Sandnäsuddin ulko-
puolella 15 taloutta on vailla postinkantoa.  
Miàrirahaa on, muttei postinkantajaa. Reitti on 
noin 40 km ja vaatii kesäisin veneen ja talvisin 
moottorikelkan. 

Rösundiin, Sandnisuddiin ja Boxiin kannetaan 
posti kuusi p~iiv~iä viikossa, Skåld6ss ja Tars-
6ssä on kotiinkanto kuutena piivini viikossa.  
Alueella ei kulje postin linja-autoa. Varsinai-
sia päivittäin tyhjennettäviä postilaatikoita on 
Skärlandetissa 3 kpl, ja yksi Boxin kylässä. 
Näiden lisiksi on postinkantajien ja saaristo-
laisten kesken tehty herrasmiessopimus siitä, 
että postinkantaja ottaa lähetettävän postin 
mukaansa kaikista taloista ja yksityisistä laa-
tikoista 

1 ®5 Merenkulku ja uitto 

1®5®1 Merenkulku 

Alueella on kolme laivasatamaa. Ne sijaitsevat 
lounais-koillis-suunnassa Hangosta Tammisaareen.  

Uloin ja syvin satama on Koverhar. Koillisessa 
ovat Skogby ja Tammisaari® Pohjanpitäjänlahden 
perukassa on Pohjankurun satama, joka ei varsi-
naisesti ole projektialueen sisällä. Pohjanku-
run vaikutusalue ulottuu kuitenkin projektialu-
eelle, koska Tammisaaren kautta kulkee ainoa 
meritie Pohjankuruun. Talvisin pidetään väylät 
avoinna vain tarvittaessa, säätilasta ja laiva-
liikenteesti riippuen. Alueen väylät ja satamat 
ilmenevt karttaliitteestä 3. 



Taulukko 7 
Satamien liikenne v. 1986 (Suomen virallinen 
tilasto. Merenkulku): 

Satama 
Saapuneet alukset 

Laivojen 
määrä 

Bruttoton -
nia yht. 

Tammisaari 31 23 880 
Suomalaisia 12 7 799 
Ulkomaisia 19 16 	081 

Pohjankuru 41 36 	154 
Suomalaisia 24 18 	028 
Ulkomaisia 17 18 	126 

Skogby 21 37 	336 
Suomalaisia 5 10 	197 
Ulkomaisia 16 27 	139 

Koverhar 174 963 296 
Suomalaisia 125 657 	128 
Ulkomaisia 49 306 	168 

Koverharin sataman kautta kuljetetaan pääasial-
lisesti terästuotteita. Oy Dalsbruk Ab Koverha-
rin terästeollisuuden toiminta lienee tulevai-
suudessa epävarmaa, mutta satamatoiminta jatkuu 
todennäköisesti muun toiminnan yhteydessä. 

Skogbyn saha (Metsä-Serla Oy) on vuoden 1987 
lopussa lakkauttanut toimintansa. Tästä johtuen 
satamatoiminta, joka suurelta osin perustui 
puutavaran kuljettamiseen, on vähäistä Skogbyss~z 
tällä hetkellä. Skogbyn satamassa on myös puu-
tavaran veteenpudotuspaikka. 

Tammisaaren kaupungin ja Pohjankurun kautta 
tapahtuvan tavaraliikenteen merkitys työllisyy-
teen ja rahallisesti on vähäistä. 

Pienten satamien rooli on selvästi muuttumassa. 
Kauppatapojen ym. tekijöiden vaikutuksesta vien- 
titavat ovat muuttuneet. 	Tämä on vähentänyt 
pienten satamien liikennettä, etenkin niiden 
p~iävientiartikkelin, sahatavaran, laivauksia. 
Sahatavaraa, kuten juuri muitakaan metsäteolli-
suustuotteita, ei enää laivata ainoastaan omasta 
tai lähimmästä satamasta, vaan yhä enemmän siel-
tä, mistä on tiheät yhteydet markkinoille. 

Pienten satamien kautta tapahtuva tuonti on 
kasvanut viime vuosina varsin voimakkaasti mutta 
vain erikoistuotteiden ja eräiden mineraalien 
kohdalla. Alueen satamat tulevat säiilymään aina-
kin toistaiseksi (33). 
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Tammisaaren saaristoalueen läpi kulkee merkittä-
vä puutavaran uittoreitti, Suomenlahden nippuhi 
nausviyl. 	Hangon ja Porkkalan välillä hinat- 
tiin arviolta yhteensä 285 000 m3  vuosina 1980-
1984. Uit.toviy1in liittyy puutavaran pudotus-
paikkoja, suojasatamia ja vesivarastointipaikko-
ja (34).  

Suomenlahden hinaustoimen ongelmia ja päämääriä 
tutkimaan asetettiin v® 1966 Suomenlahden hi-
naustoirnikunta. Toimikunta sai v. 1976 valmiik-
si hinausviylän kuntoonpanosuunnitelman ja uit- 
tosint6ehdotukseri 	Suunnitelmassa todetaan, 
että merihinaus tulee edelleen olemaan hyvin 
tärkeä ja taloudellinen kuijetusmuoto, varsinkin 
puunjalostusteollisuuden raakapuun kuljetukses-
sa® Niinpä Tie- ja vesirakennushallitus on yh-
teistyössä metsähallituksen kanssa laatinut 
kuntoonpanosuunnitelman Suomenlahden hinausviy-
lille. Hinausväylän kulku alueella ilmenee 
karttaliitteestä 3® 	Suoja- ja varastointipaik- 
koja ei ole Tammisaaren alueella, Gammelbodan 
pudotuspaikka on alueen tuntumassa. 

Luvussa selostetaan saaristoalueella olevia 
palvelu- ja jitteidenkeriilypisteiti, jotka on 
esitetty kartalla 3 

Alue voidaan palvelun ja jätehuollon suhteen 
jakaa kahteen kokonaan erilaiseen osaan, jotka 
ovat Hankoniemen alue ja saaristoalue®  

Oy Predium Ab:n rakentama pienvenesatama sijait-
see til]i alueella. Satamassa on noin 300 vene-
paikkaa, jotka lähinnä on tarkoitettu osakkail-
le. Siellä on rny3s kioski ja polttoaineen ntyyn-
tia, josta Tenala Marina Oy huolehtii® Lappoh-
jassa on ala-aste, posti, pankki, terveystalo, 
muutama kauppa sekä venekerhon ylläpitämä polt-
toaineen myyntipiste. 

Skogbyn alueella on posti ja terveystalo. Ylef-
s6puhelimia on kaikissa yllämainituissa paikois-
sa. 
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Tähän alueeseen kuuluu paitsi osa Tammisaaren 
kaupunkialueesta, myös Baggö ja Sundom--Sommarö 
Skärlandetilla sekä Boxby, Rösund ja Sandnäsudd 
mantereella. Kaupungin on tarkoitus tukea näitä 
kaikin tavoin jotta voitaisiin ylläpitää olemas-
sa oleva palvelutaso tulevaisuudessakin. 

Skärlandetilla on ala-aste, jossa on 18 oppilas-
ta. Koulun toiminta on turvattu suhteellisen 
pitkäksi aikaa koska alueella asuu lapsiperheitä 
kaupungin aktiivisen tonttipolitiikan ansiosta 
(ks. 2®2,1). 	Sundomissa on myös terveystalo. 
Sommarössä on kauppa, kioski ja polttoaineen-
myynti (Skåldö fiskebod), purjehduskoulu, vene-
telakka sekä satakunta venepaikkaa, jotka anne-
taan vuosittain vuokralle® 

Baggöllä on kioski ja polttoaineenmyynti. Kop®-
parö-alueella on elintarvikekioski ja asuntovau-
nujen kokoontumispaikka siihen liittyvine palve-
luineen (alue on pääasiallisesti varattu Teknis-
ten liiton jäsenille). 

Boxbyssa on vastaperuskorjattu ala-aste (2 opet-
taja ), kauppa ja polttoaineenmyynti sekä pank -
kio Alueella on myös vuokrattavia venepaikkoja. 
Veneiden ja venemoottoreiden huoltoon tähtäävä 
hanke on parhaillaan ajankohtainen; vesioikeus 
on äskettäin myöntänyt hankkeelle toi.mintalu-
van 

Rösundissa on elintarvikekauppa, polttoaineen-
myyntiä ja noin sata vuokrattavaa venepaikkaa, 
Sandnäsuddilla on elintarvikekauppa ja polttoai-
neenmyynti. Kaikista kyläkeskuksista on yhtey-
det keskustaan osittain kunnan tukemilla linja- 
autovuoroilla. 	Kaikki linja-autojen ajamat 
reitit on luokiteltu paikallisteiksi. Kaupunki 
on esittänyt etta Raggön tie muutettaisiin maan-
tieksi 

Saaristossa toimii kesäisin rakennus- ja huolto-• 
töitä harjoittava yritys (Skärgårdsservice). 
Yrityksellä on 9 vakinaista työntekijää, jotka 
talvisin tekevät rakennustöitä mannermaalla. 

Boxin, Rösundin ja Sandnäsuddenin kylissä oli 
aiemmin postin toimipiste, mutta postiauto on 
korvannut nämä pari vuotta sitten. Tammisaaren 
kaupunki ylläpitää kirjastopalvelua kirjastoau-
ton avulla yllä mainituissa kylissä. Auto lii-
kennöi alueella viikottain. Näiden kylien li-
säksi auto käy Gullöss~i, Skärlandetilla ja Tors- 
öllä viikottain. 	Skärlandetilla on myös sivu- 
kirjasto. Taksiveneitä on Sommarössä, Boxissa, 
Rösundissa sekä Sandnäsuddissa, missä niitä on 
kaksi kappaletta. Alueen yleisöpuhelimet ilme-
nevät karttaliitteestä 3. 
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Yhteistä kyläkeskusten kaupallisille palveluille 
on, että ne ovat kokonaan riippuvaisia kesä-asu-
tuksestas Paikallinen väestö ei riiti ylläpitä-
mään alueen kauppoja® 

Alueilla rnissä on vahvistettuja tai hyväksyttyjä 
asema- tai rakennuskaavoja, jätehuolto hoidetaan 
jätehuoltol.ain mukaisesti, kuntien toimesta. 
Tällaisella alueella sijaitsee myöskin Oy Pre-
dium Ab:n Tenholan ja Tammisaaren loma-asutusta 
palvelemaan tarkoitettu satama. 	Satamasta, ja 
myöskin jätehuollosta huolehtii Oy Tenala Marina 
Ab. 

Saaristoalue Kyseinen alue kuului ennen Tammisaaren maalais-
kuntaan ja Snappertunan kuntaan, jotka molemmat 
liitettiin Tammisaaren kaupunkiin vuonna 1977. 
"Pidä saaristo siistinä"-järjestö ja Snappertu-
nan kunta vastasi aikaisemmin jätehuollosta 
käyttömaksua vastaan. Alueiden liityttyä Tammi-
saaren kaupunkiin käyttäjät eivät enää halunneet 
maksaa jätehuollosta, jonka jälkeen se kokonaan 
siirrettiin Tammisaaren kaupungille. Tämä jäte-
huolto maksoi Tammisaaren kaupungille noin 
100 000 mk vuodessa. 	Vuodesta 1985 kaupunki 
ryhtyi perimään mökinomistajilta vapaaehtoisen 
maksun. 1985 se oli suuruudeltaan 50 nmk. 

Kaikille 	kesämökinomistajille 	lähetettiin 	kirje 
sekä 	tilillepanokortti, 	48 	% 	ilmoituksen 	saa- 
neista 	maksoi. 	Syyt 	maksamatta jättämiseen 
olivat seuraavat: 
- "ei tarvitse jätehuoltoa" 18 
- yhtiöt Lillgård, Rågservice ja 

Prediuni (hoitavat itse jäte- 
huoltonsa 13 

- postin palauttamat, rakentamatto- 
mat tontia ja myydyt kiinteist6t 3 

- maksanut °°Pidä saaristo siistinä 
ry:1le" 1 	% 

- ei vastausta 17 

Jäteöljymaksuina 	tuli 	noin 	52 	000 mk, 	johon 
sisältyy 	°°Pidä 	saaristo 	siistinä" ryan mak- 
sama 7 000 markan summa. 
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Tammisaaren kaupunki vastaa jätehuollosta yllä-
pitämällä jätteiden keräilyastioita seuraavilla 
13 paikalla saaristoalueella: 
1. Sommarön kalastuslaituri 
2. Baggön satama 
3. Box, kaupan vieressä 
4. Rösund 
5. Sandnäs udde 
6. Lövö 
7. Rågö 
8. Höstnäs 
9. Pohjoissatama (keskustassa) 
10. Etelälahti (keskustassa) 
11. Ormnäs (keskustassa) 
12. Kopparö 
13. Torsö 

Paitsi kaupungin hoitamia jätehuoltopisteitä 
alueella on muutamia yksityishoidossa (yrityk-
set) olevia jätteidenkeräilypisteitä. ISainitta-
koon näistä Torsöllä (Faktorklubben 1 kpl), 
Str5ms5llä (Alko 2 kpl), Rågöllä (Rågservice 1 
kpl) ja Prediumilla 1 kpl. Pidä saaristo siis-
tinä ry:n toiminta ei toistaiseksi ulotu Tammi-
saareen. Jätehuoltopisteiden sijainti ilmenee 
kartalta 3. 

Tammisaaren saaristo on matkailullisesti erit- 
täin vaatimattomasti hyödynnetty. 	Saaristossa 
ei ole yleisiä yöpymispaikkoja kuten hotelleja, 
motelleja tai retkeilymajoja eikä myöskään vie- 
rassatamia tai ravintoloita. 	Järjestettyä va- 
paa-ajan toimintaa ei ole. Säännöllisesti lii-
kennöivää matkustaja-alusta ei niinikään ole 
saaristossa. Läheisessä Tammisaaren keskustassa 
on sekä hotelli, motelli että retkeilymaja. 
Vuodepaikkoja on noin 200, joista noin 40 kesäi-
sin avoimissa retkeilymajoissa. Keskustassa on 
suosittu leirintäalue. Alueella on palvelupis-
teitä turistien käytettävissä seuraavasti. 

Baggöllä, mainion väylän päässä, on elintarvike-
kioski, jossa myydään myös polttoainetta. Bagg-
Ön ja kaupungin keskustan välillä liikennöi 
linja-auto kaksi kertaa päivässä. Sommarössä, 
Skärlandetin länsipäässä, on elintarvikekioski 
ja polttoaineen myynti. 

Boxissa, Rösundissa ja Sandnäsuddilla on kauppo-
ja, joissa myydään myös polttoainetta. Moderma-
ganilla, Älgön eteläpuolella, on hyvä luonnonsa-
tama. Strömsön Flakholmenilla on luonnonsatama. 
Veneilijät käyttävät näitä kahta satamaa. 
Strömsö on Oy Alko Ab:n omistuksessa ja Kopparön 
omistaa Teknisten liitto. 
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Matkailu sellaisenaan ei ole saaristoalueella 
muodostunut miksikään varsinaiseksi elinkeinok-
si. Mökkejä vuokrataan hyvin rajatusti suhtees-
sa alueen kokoon. Vuokramökkejä on eniten Gull-
össä ja Svartbäckissä. Matkailuyhdistys Sydväst 
r.y. hoitaa mökinvuokrauksen j~isenkunnissaan. 
Vuonna 1987 mökkejä oli yhteensä 63 ja näissä 
vieraspäiviä 25 372. Mökeistä 31 on Tammisaaren 
saariston projektialueella ja näiden osuus vie-
raspäivistä oli 12 676. Ulkosaaristossa kalave-
siä ja saaria on vuokrattu muutamalle kalastus-
kerholle. 

Säännöllistä laivaliikennettä ei alueella ole® 
Kesällä 1986 järjestettiin venematkoja Tammisaa-
resta, mutta toiminta lopetettiin kannattamatto-
mana yhden kesän jälkeen. JL Runebergin varus-
tamo liikennöi kesällä 1988 muutamia vuoroja 
Helsingistä Hankoon. 	Laiva kulki menomatkalla 
Tammisaaren saaristossa sisäväylää pitkin pysäh-
tyen Tammisaaressa ainoastaan Tammisaaren kes-
kustassa. Paluumatkalla laiva kulki ulkoväylää 
pitkin ja pysähtyi Baggössä. 

Jotkut yksityishenkilöt pitävät taksiveneitä 
alueella. Valtiollista tukea on myönnetty tak-
siveneen hankintaan alueella. 

Tammisaaren saaristo on Helsingin ja Hangon 
välisen veneilyn läpikulkualuetta ja myös venei-
lyn, joka ulottuu edelleen Turun saaristoon. 

Kesällä 1985 järjestettiin Tammisaaren saaristo-
suunnittelun yhteydessä veneliikennelaskenta, 
joka laajeni käsittämään koko rannikkoalueen 
välillä Kirkkonummi-Tenhola. Laskennan toteutti-
vat Helsingin vesipiiri, vesihallitus, Läntisen 
Uudenmaan seutukaavaliitto ja Tammisaaren kau-
punki yhdessä Kirkkonummen, Inkoon, Hangon ja 
Tenholan kanssa. Laskentapisteitä oli 15 kpl, 
joissa lomakkeille merkittiin kaikki paikan 
ohittaneet veneet ja alukset 11 tyyppiin jaotel-
tuna. Lisäksi merkittiin kulkusuunta ja kellon- 
aika. 	Laskenta tehtiin viikonloppuna 12.-14.7. 
ja laskenta-aika oli klo 8.00-22.00. Tammisaa-
ren alueen laskentapisteet on esitetty kuvissa 
sivulla 38. 
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Laskentaa täydennettiin lentokoneesta lauantaina 
klo 12-14. 	Ilmasta merkittiin kartalle sekä 
liikkeellä olevat että rantautuneet veneet. 
Havainnot varmistettiin koko alueen kattavilla 
diakuvilla, Kuvaamatta jäivät puolustusvoimien 
alueet ja äkillisen sumun takia piiloon jäänyt 
Tammisaaren keskeinen saaristo. Rantautumisesta 
ei lentokoneesta käsin saatu juurikaan lisitie-
toa kuvausajankohdasta (keskipäivä) johtuen. 

Veneiden määrä 

Laskennan perusteella saatiin mm. seuraavia 
tuloksia: kaikista laskentapisteistä havaittu 
ko. viikonlopun kokonaisliikenne oli 15 050 ve-
nettä. Vilkkaimpia paikkoja olivat Inkoon Barö-
sund (13,2 ö koko veneliikenteest~i) , Kirkkonum-
men Hommanskär (11,2 %) ja Tammisaaren Vitsand 
(10,4 9 ) ja Itäsatarna (10,3 %). Tammisaaren 
alueen laskentapaikkojen Vitsandin, Sandnäsud-
din, Gästansin ja Modermaganin yhteenlaskettu 
liikenne oli 4 329 venettä. Näiden tulokset on 
esitetty taulukossa 1. 

Veneily oli vilkkainta lauantaina, jolloin Tam-
misaaren alueella havaittiin noin 1 730 venettä. 
Sunnuntaina laskentapisteet ohitti noin 1 065 
venettä ja perjantaina noin 1 306 venettä. Vene-
liikenteen laskeminen jonain muuna ajankohtana 
kuin suosituimpana loma-aikana antaisi ilmeises-
ti tulokseksi suhteellisesti pienemmän liiken-
teen perjantaina® Nyt liikenne oli perjantaina-• 
kin varsin tasaista jo aamukymmenestä alkaen. 
Myös lauantaina liikenne alkoi vilkastua kymme-
nen jälkeen. Sunnuntaina vastaava muutos tapah-
tui vasta yhdentoista tienoilla. Iltaisin lii-
kenne väheni kaikkina päivinä noin kahdeksan 
aikaan. Eniten veneitä oli liikkeelle: iltapCLivän 
alkutunteina® 

Eri laskentapisteiden kokonaisliikenteessä oli 
huomattavia eroja. Vilkkain paikka Tammisaares-
sa oli Vitsand, jossa ko viikonloppuna liikkui 
runsaat 1 500 venett«. Yli tuhat venettä lasket-
tiin myöskin Gästanissa ja Sandnäsuddissa. 

Veneet kirjattiin laskentalomakkeelle kaikkiaan 
11 eri tyyppiin jaoteltuna. 	Näin tarkkaa luo- 
kittelua käytettiin siksi, että veneilyn luonne 
ja siten myös suunnittelun tarpeet riippuvat 
paljolti käytetystä venetyypistä. 
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Laskentapisteet sij aitsivat Tammisaaressa sisi 
ja keskisaaristossa. 	Muutama iaskentapisteisti 
oli keskeisillä venematkailun ja retkeilyn 
reiteillä ja kohdealueiila 	Sandnäsuddissa ja 
Vitsandissa oli selvästi havaittavissa myös 
loma-asukkaiden as:Lointiliikennetti 

Eri venetyypeistä. hava±tt:Lin Tammisaaressa eni- 
ten yli 7 ru: n purj evene i ti ( 1 7 , 1 	kaikista 
veneistä) 	pulpeti .imOOtL()riVefleit 	(15,7 	) 
Hardtop-rnoottoriveneit 	(15i 6 %) , pieniä rekis- 
terirn-itt8mii inoottoriveneiti (13,3  %), alle 9 
m: n katettuj a moottoriveneita (1 : 	) j a nopeita 
matkailuveneiti (10,5 %) 	Eri venetyyppien 
osuus kaikista lasketuista veneistä on esitetty 
taulukossa 2.  

Tuloksista havaitaan, että matkaveneiden osuus 
oli todella huomattava. Jos matkaveneiksi kat-
sotaan isot moottoriveneet ja kaikki purjeve-
neet, oli niiden osuus kokonaistiikenteesta noin 
2 220 venett:i eli 51 % Yksinomaan purjeveneiden 
osuus kokonaisliikenteesth oli yli 21 % 

Eri laskentapisteissi oli eri venetyyppien rni-
rissi ja suhteissa selviä eroja. Sandnäsuddilla 
ja Vitsandilla oli eniten pieniä veneitä. Eni-
ten suuria purjeveneitä oli Cstansilla. 

1.8.2 Veneilyssä tapahtunut kehitys 

Aikaisemmin on vastaavanlainen systemaattinen 
venelaskenta suoritettu vuonna 1972 vesihalli-
tuksen ja vesipiirieri toimesta®  Yhteisiä las-
kentapaikkoja vuosina 1972 ja 1985 olivat Vit-
sand, Sandnhsudd ja Ghstans. Näiden tulosten 
vertailu on esitetty taulukossa 2® Vuonna 1985 
laskennassa oli näitten rinnalla vielä laskenta-
piste Modermaganilli. 

Veneilyn kasvu on ollut suurta kaikissa kolmessa 
kohteessa, Sandnäsuddissa purjeveneiden mhirä 
oli kasvanut jopa yli 20 % vuodessa. Nopeimmin 
on yleensikin lishäntynyt purjeveneIiy, jonka 
vuosikasvu on ollut yli 13 %® Moottoriveneilyn 
iisiys on myös selvästi havaittavissa, matkave-
neiden mihrä on kasvanut vuosittain keskimäärin 
yli 7 % 	Pienempien moottoriveneiden käyttö on 
lisääntynyt vain v1hin ja uloimpana saaristossa 
olevassa laskentapisteessh niiden määrä oli jopa 
vähentynyt. 	Mielenkiintoista on ajallisen lii- 
kennehuipun teriv3ityninen 	Vuonna 1985 ilta- 
påivän aikutunteihin ajoiLtui myös suhteellises-
ti enemmän veneilyh kuin vuonna 1972. 
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Taulukko 8 
Veneiden kokonaismäärä eri laskentapisteissä 
12.-14.7.1985 Tammisaaressa. 

Laskentapiste 	 kpl 

Vitsand 1 562 36,1 
Modermagan 636 14,7 
Sandnäsudd 1 014 23,4 
Gästans 1 117 25,8 

Yhteensä 4 329 100,0 

Taulukko 9 
Vuoden 1972 ja 1985 venelaskentojen vertailu 

Laskentapiste Venetyypit Liikennemäärä 
1972 	1985 

Vuosikasvu 
% 

Vitsand purjeveneet 37 191 + 13,4 
matkamootto- 
riveneet 176 495 + 8,2 
muut moottori- 
veneet 672 845 + 1,8 

Sandnäsudd purjeveneet 6 77 + 21,5 
matkamootto- 
riveneet 51 176 + 10,0 
muut moottori- 
veneet 296 423 + 2,8 

Gästans purjeveneet 142 344 + 7,0 
matkamootto- 
riveneet 120 199 + 3,9 
muut moottori- 
veneet 157 104 - 2,2 

Niodermagan purjeveneet * 269 
matkamootto- 
riveneet * 223 
muut moottori- 
veneet * 137 

Yhteensä purjeveneet 185 881 ** 
matkamootto- 
riveneet 347 1093 ** 
muut moottori- 
veneet 1125 1509 ** 
kaikki em. tyy- 
pit yhteensä 1657 3483 ** 

* ei tietoja saatavissa 
** ei verrattavissa vuoden 1972 lukuihin 
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Maskskär 

Alla olevissa kuvissa on esitetty veneiden lukumäärä ja niiden 
kulkusuunnat neljässä tarkkailupisteessä Tammisaaren saaris-
tossaa Lukumäärät ovat peräisin heinäkuussa 1985 suoritetusta 
venelaskennasta. 

Luku jokaisen nuolen kohdalla osoittaa kuinka monta venettä 
yhteensä molempiin suuntiin on ohittanut paikan. Jotkut nuolet 
ovat paksumpia toisesta päästä, mikä tarkoittaa sitä, että 
suurin osa paikan ohittaneista veneistä on kulkenut siihen 
suuntaan. 



1.9 Loma -asutus 

Saaristoon suuntautuu yhä enemmän virkistystoi-
mintaa. Tammisaaren luonnonkaunis maisema tar-
joaa erinomaiset mahdollisuudet virkistykseen 
läntisellä Uudellamaalla, koska tällä alueella 
on erityisen paljon saaria. Saarien runsaudesta 
johtuen rantaviivan pituus on merkittävä. 

Tammisaaren saaristoprojektin käsittävällä alu-
eella on yhteensä noin 2 900 loma-asuntoa. Loma-
asuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Vuonna 
1920 oli Tammisaaressa noin 117 loma-asuntoa kun 
tilanne tänään on noin 2 100. Seuraamalla raken-
nuslupien myöntämistä voidaan havaita kasvutren-
di. Nopein kasvu oli v. 1976, jolloin myönnet-
tiin yli 200 rakennuslupaa loma-asuntoja varten. 
Voimakkaan nousun aiheutti vuonna 1976 Oy Pre-
dium Ab rantakaava-alueiden rakentaminen. Vuo-
sina 1977-79 oli sitävastoin seisandus loma- 
asuntojen lupahakemustilastoissa. 	1980-luvulla 
on keskimäärin myönnetty 55 rakennuslupaa vuo-
dessa. 

Seuraavasta taulukosta ilmenee loma-asuntojen 
määrä eri vuosikymmenillä. 

Vuosi 	1920 1960 1970 1980 1987 

Loma-asuntoja 	117 	431 	993 1 588 	2 100 

Arvot koskevat koko Tammisaaren kaupungin alu-
etta. 

1920-1980 = Tilastokeskus 
1937 = Suunnittelukeskus 

Suurin osa loma-asunnoista on keskisaaristossa. 
Erityisen keskittyneesti on rakennettu Järnöllä, 
Dköllä ja Danskogilla sekä sisäisen väylän lä- 
hellä Torsöllä ja Växärillä (kartta 2). 	Osa 
vanhoista saaristotiloista toimivat nykyään 
loma-asuntoina. 

Nykyisin yritykset sijoittavat mielellään saa-
ristoalueisiin. Varsinkin yhtiöiden omistamille 
alueille laaditaan usein rantakaavoja ja siten 
luodaan melko tiheää loma-asutusta. 
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Noin neljänneksellä saaristoalueen loma-asun-
noista on tieyhteys. Merkittävä osa tieliiken-
teestä loma-asunnoille kulkee Skåld8n lossin 
kautta® 	Nain ollen liikenneruuhka on kesiisin 
suuri®  

Nopeiden veneiden ansiosta on ulkosaaristossa 
sijaitsevien loma-asuntojen käyttö nykyin melko 
vaivatonta.  

Suurin osa, noin 62 % loma-asuntojen haltijoista 
asuu pääkaupunkiseudulla® 	Noin 17 % asuntojen 
omistajista on tammisaarelaisia®  

Valtaosa lomaasunnoista on omarantaisia. Poik-
keuksina ovat rantakaavaalueet, joilla on myös 
yhteisrantoja (kartta 7) 	(4, 5, 6) 

1.10 Suojelu ja tutkirnus- 

III 

Ensimmiisen konkreettisen ehdotuksen Tammisaaren 
saariston kansallispuistoksi teki kansallispuis-
tokomitea v. 1976. Ehdotus käsitti 720 ha maata 
ja 3 500 ha vettä.. Komitea ehdotti että valtio 
ostaisi alueen ja puisto toteutettaisiin vii- 
meistin v® 1992® 	Valtioneuvosto teki v. 1978 
periaatepit6ksen Tammisaaren saariston kansal-
lispuiston perustamiseksi® Kansallispuisto pe-
rustettiin lopulta lailla, joka astui voimaan 
110J989. Samalla kansallispuistoon kokonaisuu-
dessaan sisältyvä Jussarön luonnonpuisto lakkau-
tettiin. 

Kansallispuistoon kuuluu noin 3 900 hehtaaria 
valtion omistamia alueita Tammisaaren kaupungis-
sa Maa-alueita puistoon kuuluu noin 400 hehtaa-
ria ja vesialueita noin 3 500 hehtaaria. Kansal-
lispuisto on metsähallituksen hallinnassa ja 
hoidossa.  

Tammisaaren saariston kansallispuiston perusta-
misen tarkoitus on monipuolisen, saariston eri 
vyöhykkeitä edustavan Suomenlahden saaristo- 
alueen pysyvä suojelu. 	Alue on vaihtelevaa, 
lähes luonnontilaisena silynytti etelàrannik- 
komme saaristoluontoa® 	Saariston vy6hyk]ceisti 
siihen kuuluu merivy5hykett, ulkosaaristoa ja 
osittain myös sisäsaaristoa, jota ei ole muissa 
merialueittemme kansallispuistoissa®  

Kansallispuistossa on alueen luonnon suojelun 
lisäksi tarkoitus turvata erityisesti tutkimuk-
sen, luonnonharrastuksen ja ammattikalastuksen 
tarpeet®  
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Laki 
'I'aiir¢riisuarcn saariston kausa!lispuistnda 

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säärlctääri: 

1§ 
Suomenlahden saaristo- ja meriluonnon 

edustavan osan säilyttämiseksi sekä ympäris-
töntutkimuksen ja luonnonharrastuksen edistä-
miseksi perustetaan Tammisaaren kaupunkiin 
valtion omistamille alueille Tammisaaren saa-
riston kansallispuisto. Tammisaaren saariston 
kansallispuisto on luonnonsuojelulaan (71/23) 
mukainen erityinen suojelualue. Alueen pinta-
aIa on noin 3 900 hehtaaria ja sen rajat on 
merkitty punaisella katkoviivalla tämän lain 
liitteenä olevaan karttaan, 

2 
Tammisaaren saariston kansallispuiston ra-

jat on määrättävä noudattaen soveltuvin osin, 
mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajan-
käynnistä. 

Kansallispuiston alue on merkittävä maas-
toon siten, että riittävä määrä puistoaluetta 
osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan puistoon 
kuuluville maa-alueille. Puiston rajat vesialu-
eilla merkitään vain kartalle. 

Kansallispuistoon asetcttavista 1unnuskilvis-
tä ja muista merkeistä on voimassa, mitä niistä 
erikseen on määrätty. 

3 
Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella 

ja luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus 
ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut 
välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää 

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989 

vastoin kansallispuistossa noudatettavia sään-
nöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-
oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyy-
dettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja 
sekä kaikkea muuta sellaista, mitä alueelta on 
kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä. 

4§ 
Jos sellainen alue, joka ei ole valtion omis-

tuksessa, mutta joka sijaitsee kansallispuiston 
rajojen sisällä, siirtyy valtion omistukseen, lue-
taan se kansallispuistoon kuuluvaksi. 

Jos sellainen alue, joka rajoittuu kansallis-
puistoon, siirtyy valtion omistukseen, se voi-
daan liittää alueeseen ympäristöministeriön 
päätöksellä. 

5§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täy[än-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

6 
'1'ämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuu-

ta 1989. 
Lailla kuinotaan eräiden uusien luonnonsuo-

jelualueiden perustamisesta valtionmaille 21 
päivänä joulukuuta 1956 annetun lain (634/56) 
1 §:n 1 momentin A.1-kohta ja 2 § sekä eräistä 
valtion omistamille alueille perustetuista kan-
sallispuistoista ja luormonpuistoista 18 päivänä 
joulukuuta 1981 annetun asetuksen (932/81) 
6 §:n 1 momentti. 

i asav,rllan Presidentti 

1 iAUN0 KKiDIVISTO 

Hallituksen esitys 244/58 
Laki- ja talousvaliok. mica. 4/88 
Suuren vakiot:. miet. 36/88 

Y mpärislöutinistcri Kai Bärlund 



53 

N:o 243 

Asetus 
Tammisaaren saariston kansallispuistosta 

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1990 

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuoje-
lulain (71/23) 2 §:n 2 momentin ja Tammisaaren saariston kansallispuistosta 26 päivänä 
toukokuuta 1989 annetun lain (485/89) 5 §:n nojalla: 

1 

Kiellot 

Tammisaaren saariston kansallispuistossa ei 
saa: 

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai 
teitä; 

2) ottaa maa-aineksia, vahingoittaa maa- tai 
kallioperää eikä ojittaa metsää tai suota; 

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita 
tai muita kasveja tai niiden osia; 

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnon-
varaisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää nii-
den pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkäran-
gattomia eläimiä; eikä 

5) leiriytyä tai tehdä avotulta. 
Kansallispuistossa on kielletty muutkin toi-

met, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti 
alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka 
eläin- tai kasvilajien säilymiseen. 

2 

Sallitut toimet 

Tammisaaren saariston kansallispuistossa 
saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti: 

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tut-
kimusta sekä yleisön opastamista, retkeilyä ja 
alueeseen tutustumista varten tarpeellisia ra-
kennuksia, rakennelmia ja polkuja; 

2) poimia marjoja ja ruokasieniä; 
3) kalastaa siten kuin järjestyssäännössä tar-

kemmin määrätään; 
4) palauttaa asianmukaisin toiriiin alueen 

luontaisen kehityksen edellyttämän luonnonti-
lan; 

5) ryhtyä toimiin, jotka ovat tarpeen perin-
teisten luonnonkäyttötapojen muovaamien ym-
päristötyyppien säilyttämiseksi; 

6) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja 
rakennelmia; 

7) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan 
vaatimiin toimiin; sekä 

8) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä. 
Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssään-

nössä, saa kansallispuistossa leiriytyä tilapäi-
sesti ja tehdä avotulen. 

Paikalliset asukkaat saavat metsästää entisen 
Jussarön luonnonpuiston eteläpuolisilla saaril-
la ja luodoilla sen mukaan kuin järjestyssään-
nössä tarkemmin määrätään. 

3 
Puolustusvoimille ja rajavortiotaitokse!le 

sallitut toimet 

Tammisaaren saariston kansallispuistossa 
ovat sallittuja toimet, jotka ovat tarpeellisia 
puolustusvoimien ja raj avartiolaitoksen alue-
valvonnalle ja niiden koulutukselle, puolustus-
voimien merenkulun turvallisuudelle sekä puo-
lustusvalmiuden ylläpitämiseksi. 

4 

Metsähallituksen luvalla sallitut toimet 

Tammisaaren saariston kansallispuistossa 
saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti met-
sähallituksen luvalla: 

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitus-
ta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää 
eläimiä ja vähäisessä määrin kerätä kasveja ja 
niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäyt-
teitä; 

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden 
lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai 
käynyt muuten vahingolliseksi; 

3) kerätä metsäpuiden käpyjä ja siemeniä 
sekä ottaa metsänjalostukseen tarvittavia kas-
vinosia; 

4) tutkia aluetta geologisesti ja etsiä malme-
ja; 
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5) pitää kunnossa kulkuv~iyliä sekä sähkö- ja 
puhelinlinjoja ja -laitteita; sekä 

6) rakentaa ja pitää krtnnossa merenkulun 
turvalaitteita sekä vesikulkuvävlien liikennc-
merkkejä ja valo-opasteita. 

5§ 

Hoito- ja käYttösuunni!efina 

Tammisaaren saariston kansallispuiston hoi-
toa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Kansallispuisto voidaan 
hoitoa ja käyttöä varten jakaa erilaisiin osiin. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (run-
kosuunniteimun) vahvistaa ympäristöministe-
riö. Runkosuurinitelmaa vahvistaessaan minis-
teriö määrää, mit kä runkosuunnitelman nojal-
la laadittavat erilyissuunnitetnraf on alistettava 
ministeriön valivistetraviksi. 

6§ 

Erit yisid säänniiksiä 

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet 
Tammisaaren saariston kansallispuiston alueel-
la sallitaan, eivät perusta laajernpaa oikeutta 
kuin asianomaisella muuten on. 

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 
2-4 §:ssä mainittuja toimia, jotka ovat kan-
sallispuiston perustamistarkoituksen mukaisia 
ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö 
edellyttää. 

'1 § 
Kansallispuiston haUinia ja neuvottelukunta 

Tammisaaren saariston kansallispuistoa hal-
litsee ja hoitaa metsähallitus. 

Kansallispuiston hoidon ja käytön edistämi-
seksi voidaan metsähallituksen avuksi asettaa 
neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluvat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi 
muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtai- 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 19x90 

nen varajäsen. Jäsenet ja heidän henkilökoh- 

taiset varamiehensä kutsuu Uudenmaan läänin-
hallitus neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvotte-
lukunnassa tulee olla lääninhallituksen, metsä-
hallituksen, puolustusvoimien, Helsingin yli-
opiston, luonnonsuojelujärjestöjen ja paikalli-
sen ammattikalastusta harjoittavan väestön 
edustus sekt Tammisaaren kaupungista kaksi 
edustajaa. Ennen jäsenten nimittämistä on 
kuultava niitä, joita heidän tulee edustaa. 
Muuten neuvottelukunnasta on voimassa, mitä 
valtion komiteoista on määrätty. 

8 

Tarkemmat määräykset ja ohjeet 

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen 
täytkntöönparlosta antaa tarvittaessa ympäris-
töm in isteriö. 

Ohjeet Tammisaaren saariston kansallispuis-
ton rajojen määräämisestä antaa maanmittaus-
hallitus. 

9§ 

Vohnaanlu!o- ja .s dirty/ncisäähnöaV 

Tämä asetus tulee voimaan l päivänä huhti- 
kuuta 1990. 

Tammisaaren kansallispuiston siinä osassa, 
joka on entisen Jussarön luonnonpuiston alu-
etta, on ntailiinnousu ilman nietsähallituksen 
lupaa kielletty maan ollessa lumetzomana. 
Huhtikuun 1 päivän ja heinäkuun 31 päivän 
välisenä aikana saa tässä osassa kansallispuis-
toa liikkua ja kalastaa vain niillä vesialueilla, 
jotka keskiveden aikana ovat vähintään 200 

metriä saarien, luotojen ja karten rannoista. 
Mitä edellä on sanottu, ei koske paikallisia 
ammattikalastajia eikä ole muutoinkaan estee-
nä edellä 2 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdissa 
eikä 3 ja 4 §:ssti rnainitui1le toimille. Säännös 
on voimassa, kunnes kansallispuiston järjestys-
sääntö tulee voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Luonnonharrastukselle ja retkeilylle Tammisaaren 
saariston kansallispuistolla on sijaintinsa 
vuoksi erittäin huomattava merkitys. Se on ainoa 
kansallispuisto väkirikkaassa Uudenmaan läänis-
sä, missä vapaat merenrannat ovat vähentyneet 
suuresti. Todennäköistä on, että suurempia ra-
kentamattomia aluekokonaisuuksia Suomenlahden 
saaristossa jää myöhemmin ainoastaan luonnonsuo-
jelualueille. Tammisaaren saariston kansallis-
puisto on Itäisen Suomenlahden kansallispuiston 
ohella näistä alueista merkittävin. 

.10.2 Muut suojelualueet 

Tammisaaren saaristossa on Tammisaaren saariston 
kansallispuiston lisäksi yhteensä n. 120 suoje- 
lun arvoista aluetta. 	Suojelualueet tai -koh- 
teet vaihtelevat kartanoympäristÖistä lintuluo-
toihin. Suurin näistä suojelualueista on Not-
hamnin linnunsuojelualue, n. 2 050 ha. Tammi-
saaren saariston kansallispuisto rajoittuu noin 
690 ha käsittävään Alglon linnustonsuojelualuee-
seen. 

Inkoon kunnan rajalla on n. 300 ha:n suuruinen 
rauhoitettu suojelualue, joka käsittää useita 
saaria. Suurimpiin suojelualueisiin kuuluu myös 
Tvärminnen biologisen aseman 360 ha:n vesialue 
sekä 130 ha:n maa-alueet. 	Stadsfjrdenin ja 
Trollbölen vieressä on alue joka sisältyy valta-
kunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 

Kaksi aluetta Tammisaaren saaristossa sisältyy 
valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. 
Toinen on Stora Sandö Torsön eteläpuolella ja 
toinen on Lappohjan ja Koverharin välissä mante-
reella. 

Useimmat luonnonsuojelualueet on muodostettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 	Suurella osalla 
saarista, erityisesti linnustonsuojelualueilla, 
on lintujen pesinnän aikana maihinnousu kiellet-
ty. Puolustusvoimien käytössä oleva alue on 
kokonaan ulkopuolisilta suljettu. 

Koska veneily on yhä lisääntyvä vapaa-ajan toi-
minnan muoto ovat sellaiset saaret, joihin kym-
menen vuotta sitten tuskin noustiin maihin, 
nykyisin tulleet suosituiksi retkeilykohteiksi. 
Lisääntyvä käyttö lisää luonnon kulumista, ros-
kaantumista, melua ym. suojelua vailla olevilla 
saarilla. Tämä lisääntynyt saariston virkistys-
paine on ohjattava reiteille ja erityisille 
virkistysalueille. 

Tammisaaren saaristoalueen suojelukohteet ja 
suojelun arvoiset alueet on esitetty kartalla 6. 
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1.10.3 Tutkimus 

Tvärminnen tutkimusasema 

Tammisaaren saariston välittömässä läheisyydessä 
toimii Helsingin yliopiston alainen Tvärminnen 
tutkimusasema. Asema sijaitsee Hankoniemen 
kaakkoisosan itäisellä niemellä. Aseman toiminta 
ei rajoitu yliopiston omistamille alueille, ne 
ovat siihen liian pienet. Tutkimusaluetta ei 
voi rajata tarkasti, mutta tutkimus keskittyy 
Hangon ja Jussarön väliselle saaristo- ja ran-
nikkokaistalle. Tutkimusaseman toimintaa on 
selostettu tarkemmin luvussa 3.2.1. 

Erityiset tutkimuskohteet 

Saaristoalueella on myös kansainväliselle tutki-
mukselle varattu (Project Aqua) alue, joka kä-
sittää Pohjanpitäjänlahtea ja vesialueita Suo-
menlandesta. Siirryttäessä Hankoniemestä Tammi-
saaren saariston läpi Pohjanpitäjänlanden peruk-
k an vesi muuttuu vähitellen lähes suolattomak-
si. Näinollen siellä voidaan tutkia eliöitä 
kaikissa merialueellamme tavattavissa suolapi-
toisuuksissa. 
Alueelle on laadittu 1970-luvulla Pohjanpitäjän-
landen ja sen edustan vesiensuojelusuunnitelma 
(vesihallituksen julkaisuja 31:1980), jossa on 
esitetty tavoitteita suosituksin eri toiminnoil-
le. 

1.11 Suunnittelu ja omistussuhteet 

1.11.1 Suunnittelutilanne 

Seutu- ja yleiskaavat 

Ympäristöministeriö on 28.2®1985 vahvistanut 
seutukaavan mantereen osalta. Saaristossa vah-
vistettiin ainoastaan suojelu-, satama- ja vir-
kistysalueet. Seutukaavaluonnos mm. saariston 
osalta valmistuu keväällä 1990. 

Alueelle on 1970-luvulla laadittu yleiskaavoja 
osayleiskaavoina. Tammisaaren kaupunginvaltuus-
to on hyväksynyt saaristoon kaksi yleiskaavaa 
8.12.1980. Nämä ns. I asteen yleiskaavat ovat 
olleet perustana, kun rakennuslautakunta on 
käsitellyt gakennuslupia. Koska I asteen yleis-
kaava ei sido rakennuslautakuntaa, Tammisaaren 
kaupunki on päättänyt tarkistaa saariston yleis-
kaavat. Tarkistus käsittää 475 km2°n alueen, 
josta on maata 136 km2. Rantaviivaa alueella on 
1 190 km ja yli 1 ha:n saaria n. 550 kpl ® Kaava 
valmistuu vuoden 1990 aikana, minkä jälkeen se 
alistetaan vahvistettavaksi. 

Hangon ja Tvärminnen alueille on vahvistettu 
rantayleiskaava. Koverharin alueelle on laadit-
tu rantayleiskaavaehdotus. Skogbyn ja Lappohjan 
alueille on hyväksytty osayleiskaava. 
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Vesihallituksen julkaisuja 
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pO1[JAN['CrÄJANLAlJDEN JA SEN EDUSTAN VESEElSUOJE1.USUUNNITELMA 

8. YFITEENVET0 
Pohjanpitäjånlandcn ja sen edvst;iEL:t olevan rneri-
aluecn vesicnsuojelusmdnitelma on laa(limi tar-
kentamaan Läntisen Uudenmaan vesicrl käytön 
kokoHaissuuWniCclrvaa kyseisellä vesistöalueella. 
Suunnitelma on tarkoitettu olemaan ensisijaisesti 
vesivitaWor11:lis[en, mutta myös muiden alueen 
suunnittelijoiden, kunnallisten viranomaisten ja 
teollisuuslaitosten ohjeena ja inforntaationa ye-
si cnsuojelussa. 

Suunnitelman laatinii,~en syinä ovat oilcct alu-
een kansainvälinen ja valtakunnallinen merkitys 
tutkimusvcsistin~, asukkaiden elinylnitäristön ja 
kalastuksen kaurrafta arvokkaan vesialueen säilyt-
täminen sekä virkistyskäy[thedcllytys[cn turvaa-
minen. 

Pahimmat vesiessuojelulliset epakohd.rr, jotka 
on lähivuosina hoidettava, ovat metallircnllisuts 
den raskasmse.taIli-, öljy- ja ravinnepäästifit sekä 
eräiden taajamien jälkeenjääneisyys jäteveden-
puhdistamoiden rakentamisessa ja puhdistuksen 
tchosantisessa. Sen lisäksi Lohjan seudun puun-
jalostusteollisuuden aiheuttama kuormitus tun-
ruu Karjaanjoen suulla. hangon ja Tammisaaren 
sekä saariston kaavoitus ovat käynnissä. Vcsicn-
suojelunäkökohticn huomioonolto maankäytön 
Suu mini ttelussa on erityisen tärkeää suunnittelu-
alucen erityisoiusuI[eiden ja Inns. kanstllispuis-
tohankkecn vuoksi. 

Seutrtikselras lisääntyneestä kuormituksesta on 
1ikaantinWishairtoja alkanut ilmetä Karjaanjoen 
svuAuee1t.., Tammisaaren keskticstaajaman luona 
ja La1tpnI;jassa sekä Mangon edustalla. Varsin hä-
lyttävä oire nil vunsii;a 1974 ja 1975 tapahtun is t 
itiiipm ioi.uuden lasku varsinaisen Pohjanpitäj~n-
landen syvisir osissa, mikä osoittaa, että vesialue 
ei kestä eliää iissfiktiorrthiEusta. 

Nykyisen kuormituksen vähentämiseksi sekä 
kuormituk sen h al] itsemiseksi tulevaisuudessa e13-
dotctaan toinscnpiteirä, joisra tärkciiitrnät ovat 
seuraavat: 

Yhdyslurntirn jätevedci lrt1hrIitliktti nuce 
ensi ilassa saavuttaa 8o-85 % fosForiväheilcntä 
ja 90 % vähenemä biologisessa hapenkulutuksessa. 
1980-luvun puoliväliin mennessä tulisi puhdistus-
tulosta tehostaa fosforin suhteen arvoon 90-
95 %., mikä merkitsee, että jäteveden puhdista-
mojen on s.j4nuSS:& oltava biologis-kemiallisia 
puhdistaruoita, joissa suorilctaan lisäksi raviwei-
dcn jaltisaoitus taikka urvila vastaavan tehoisia 
toimenpiteitä. LaIrpohjan-Skoghyn alueen jäte-
vedet olisi aihceliisla johtaa Hangon nykyiselle 
puldistansolle yls tciskäsittcyyei. Tamuris.arcss:t 
olisi tärkeää s:(ada aikaan nopeasti jätevesien 
jälkisaostustasoinen lCätiirtcly. :Ca:tjainlssa nit tu-
lcvaisuu sessa varauduttava entistä tehokkaampiin 
Limeripitciaiin, joiden [otcut[:Nisfarve ja ajan-
isolsfa määsäytyy vesiston tilasi kehLttym11iäcft ja 
teknistalnudclIis(cn edellytysten pohjalta. Ta: 
voilteena on [tangon edustaa lukuunottamatta 
95 °/o:et vähencrrtä fosforissa ja biologisessa hapen-
kulutuksessa. Myös rype11poistoratve tulee tel- 
vit tä i. 

'1•'ulll5uU5laliol(5iljc suositellaan erilaisia vai-
hcittain totcutertavia toimenpiteitä. Niistä tär-
kcinintät ovat Ovako Oy:n Koverharin tehtaiden 
ntasuunin kaasunpesuvesien suljettu kierto, vas-
taavanlainen suljettu vesikierto Ovako Oy:n 
Aminneforsin valssaamossa ja Oy Visko Ab:n kei-
nosuolitehtaan typpikuorrttitukseum vähentäminen. 
Mikäli uutta teollisuutta sijoittuu suunnittelualu-
celle, edellytetään, ettei Sc kuormita ympäristöä. 

Lohjanjärven rannalla olevan , metsäteollisuu-
dcn kuormituksen vaikutus Pohjanpitäjänlaliteen 
tulee estää. Tähän pääsemiseksi on kuormitusta 
vähennettävä nykyisestään. 

Teollisuudesta illnan kautta vesialueelle joutu-
va kuormitus tulee selvittää ja ryhtyä kuornrituk-
sen vähentänvisCels. 

Lrilyisesti saaristo- ja rannikkoalucita koske-
vassa kaavoituksessa tulisi olla vesi- ja jätehuoltoa 
koskevat kaavalnääräykset. Loma-asutusta ei tuli-
si sijoittaa sellaisille alueille, joilla vesi- ja jäte-
huoltoa ci voida tyydyttävästi järjestää. Tehokas 
lontaralccntantiricus olisi keskitettävä mantereelle 
ja suurimmille sisäsaariston saariiie. 

Suosituksia on edelleen esitetty mm. veneilyä, 
saamia, öljyntotjhntaa, pohjavesien suojelua, 
kaatopaikkoja ja maataloutta varten. 

Pohj.tpiriiijänlanden alueen suojella riitakin 
tässä vaiheessa on mahdollista olemassa olevan 
lainsäädännön unojalta. Suuruupien kuotmittajien 
osalta voidaan vcsiensuojelu toteuttaa ilman vesi-
lain 1 luvun 21 §:5sä gtrkoiicttttja ankarampia 
määräyksiä. Sen sijaan mutin kuormituksen osal-
ta saataisi tulla harkittavaksi arikarampien rnää-
r:iysten vesinjkcu lelta hakemiseen, mikäli vesien-
suojel(In tavnit[cirr suun11filtefvalueella ci lnuu-
toin vesilafin ja muun lainsäiädännön nojalla saavu-
tetlaisi. Myös terveys- ja ralcennus!ainsä idänvrin 
nojalla on i stals doll itu uk sia vaikuttaa vesiensuoje-
lun tavoiIteiden saavuttamiseen ja toimcnpitci-
den toteuttamiseen. Myös muut, kuten öljyva-
Isin kojen torjunnasta ja jätehuollosta olemassa 
ulevan laiiisäädhiuör nojalla voidaan vaikuttaa 
vesicnsuojclun loteuLuin scen. Alueella voisi tulla 
kyseeseen myös luonnunsuojelulain asttamieu 
mahdollisuuksien käyttäminen. 
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Taulukko 10 

TAMMISAAREN SAARISTON TARKISTETUN YLEISKAAVAN MAANKÄYTTÖ 17.7.1989 

Käyttö- 	Pinta-ala 	Rantaviivaa 
tarkoitus 

ha 	% 	km 	% 

A-1 Asumisen ja 201 1,5 5,8 0,5 
palvelujen alue 

A Asuntoalue 269 2,0 16,8 1,4 

VL Lähivirkistys- 
alue 396 2,9 35,2 3,0 

VR Ulkoilu- ja 
retkeilyalue 737 5,4 48,7 4,1 

R Loma- ja matkailu- 
palvelujen alue 130 1,0 13,1 1,1 

RA Loma-asuntoalue 3517 25,8 459,9 38,7 

LV Venesatama 12 0,1 2,7 0,2 

LV-1 Venesatama, 
yksityinen 25 0,2 5,8 0,5 

EP Puolustusvoimien 
alue 157 1,2 16,7 1,4 

ET Yhdyskuntatekninen 
huolto 0 0,0 0,0 0,0 

SL Luonnonsuojelu- 
alue 838 6,1 169,7 14,3 

SL-1 Luonnonsuojelualue, 
sis. loma-asuntoja 704 5,2 98,0 8,2 

SH Valtakunnallinen 
harjujensuojelualue 37 0,3 3,6 0,3 

M Maa- ja metsä- 
talousalue 6608 48,5 313,1 26,3 

Yhteensä 	13632 100,0 	1189,0 100,0 
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Saariston alueelle on suunniteltu useita ranta- 
kaavoja. 	Kopparön virkistysalue Skrlandetin 
itäosassa on suurin yhtenäinen vahvistettu ran-
takaava-alue. Alueen kokonaispinta-ala on noin 
800 ha, josta maata noin 350 ha. Kopparön alue 
ei ole rantakaavan mukaisesti täyteen rakennet-
tu. Koppar8n alueen pohjoispuolella on lisäksi 
Kummeluddenille vuonna 1979 vahvistettu ranta-
kaava.  

Skogby-ajueen suurin rantakaava-alue on Oy  Pre- 
dium Ab.ri toteuttama lomakylä. 	Järnön 44 ha:n 
alueelle on myönnetty yli sata rakennuslupaa 
1970-luvun alun jikeen0 	lgÖ-Danskog on suu- 
rimpia vahvistettuja rantakaava-alueita. Aluet-
ta ei ole yhtenäisesti rajattu. Tähän kuuluu 
lukuisia saaria, jotkut vain osittain. 	Alue 
käsittää runsaat 1 000 ha. 

Tammisaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
yleissuuriniteiknan ( kaavarunko ) Skåid6n länsi-
osalle (Sornmar6) sekä Stora Miställe ja Koholme- 
nilie. 	Länsisaaristossa on Odensön kaakkois- 
osalle päätetty laatia rantakaava. 

Itäiseliä alueella Str3msö on suurin alue, jolle 
on vahvistettu rantakaava (19.2,1979) . Alue kä-
sittää runsaat 2 100 ha, josta maa-alueen osuus 
on noin 435 ha. Alue toimii yhtiön virkistys-
keskuksena. Växärille, Str6rnsön länsipuolella, 
on v. 1 979 vahvistettu rantakaava. Rådsbölelle, 
Tors6holmenin länsipuolelle vahvistettiin ranta-
kaava vuonna 1979. Tämä rantakaava on osa Kop-
parön kaavaa. Muutamille alueille on rny6s laa- 
dittu palstoitussuunnitelmia. 	Näitä ovat mm. 
Växär, Orsholm ja Torsön ranta. Kaikki ranta-
kaava-alueet sijaitsevat keskisaaristossa sisä-
ja ulkoväylän välisellä alueella. 

Tammisaaren saaristoa voidaan pitää uusiutumat-
tomana luonnonvarana. Jotta ainutlaatuisten 
saaristomilj älden 	pirstoutumista 	voitaisiin 
välttää, on tarkka maankäytön suunnittelu tär-
keää, 

Tammisaaren saaristoalue kuuluu kokonaisuudes-
saan Läntisen Uudenmaan vesien käyt6n kokonais-
suunnitelman suunnittelualueeseen. Kokonais-
suunnitelma valmistui 1976 ja vesihallitus on 
hyväksynyt sen toimenpidesuositukset. Kokonais-
suunnitelman tarkoituksena on luoda vesien käyt-
tä ja suojelua koskevalle päät6ksenteolle suun-
taviivat ja se on luonteeltaan ohjaava. 



Kokonaisuunnitelman täydennykseksi laadittiin 
Pohjanpitäjänlanden ja sen edustan vesiensuoje- 
lusuunnitelma 	(Vesihallituksen 	julkaisu 
31:1980). 	Suunnitelman avulla vesiviranomaiset 
ovat ohjanneet erilaisten toimenpiteiden ajoi- 
tusta ja yksityiskohtaista toteutusta. 	Suosi- 
tuksissa painotetaan erityisesti yhdyskuntien ja 
teollisuuden jätevesien käsittelyn tehostamista. 
Suositukset koskevat myös veneilyä, satamia, 
öljyntorjuntaa, pohjavesien suojelua, kaatopaik-
koja, maataloutta sekä kaavoitusta. 

1.11®3 Maa- ja vesialueiden omistus 

Maa-alueesta suurin osa on yksityishenkilöiden 
tai yhtiöiden omistuksessa. Suurimmat yksityis-
omistuksessa olevat alueet ovat Oy Fiskars Ab:n, 
Oy Predium Ab:n, Paulig Oy:n ja Thomesto Oy:n 
omistamia. 

Tammisaaren kaupungin omistamista alueista mer-
kittävimmät ovat Stadsfjärden, Skärlandetin 
länsiosa (Sundom-Sommarö) sekä Baggöfjärdenin 
eteläpuolella sijaitseva alue. 

Puolustusvoimat ja valtio omistavat myöskin 
merkittäviä osia saaristosta. Tvärminnen lähel-
lä sijaitseva valtion alue on luonnonsuojelu-
alue, joka on Tvärminnen tutkimusaseman käytös-
sä. Puolustusvoimien suurin alue on Hästö-Busö 
ja sen etelä- ja itäosassa olevat maa- ja vesi-
alueet muutaman kilometrin etäisyydellä Hästö-
Busöstä. Toinen puolustusvoimien alue on vesi- 
alue Syndalenin ulkopuolella. 	Perustettavan 
kansallispuiston alueet lunastetaan lähes koko-
naan valtiolle. 

11aa- ja vesialueiden omistustilanne ilmenee 
kartalta 7. 

1.11.4 Yleiset vesialueet 

Yleiset vesialueet meren rannikolla käsittävät 
kylänrajan ulkopuolella olevan Suomen alueveden, 
pinta-alaltaan noin 11 000 km2. Yleiset vesi-
alueet ovat valtion omistuksessa ja niiden hal-
linta ja hoito kuuluvat vesi- ja ympäristöhalli-
tukselle. Myös niillä olevat saaret ja luodot 
sikäli, kun ne eivät erityisesti ole kenenkään 
yksityisen tai kylän omistuksessa, kuuluvat 
valtiolle. 	Saaria on yhteensä noin 550 kappa- 
letta yhteispinta-alaltaan noin 1 700 ha. 	Ne 
ovat useimmat pieniä ulkomeren luotoja, mutta 
joukossa on myös pinta-alaltaan useiden kymme-
nien hehtaarien saaria. 



Valtion saarten hallinta jakautuu useille eri 
hallinnonaloille mm. metoibalIitukoelle, vesi-
ja ympirist6ballitukaelle, puolnotnomioiateri6l-
le, merenkulkuhallitukselle 'o meteiututkimuo- 
laitobselle. 	Tammisaaren edustan yleioellä 
vesialueella on valtion saaria 'a luotoja useita 
kymmeoii, yhteispinta-alaltaan 68 ba. Niistä 
pääosa on metsähallituksen balliuoaosa. 

Vesihallitus (nykyisin vesi- 'a ympäristöhalli-
tus) on laatinut 'a hyväksynyt v. 1980 hallin-
nassaan oleville yleisille vesialueille erityi-
set käyt6n 'a hoidon periaatteet (\/8:u moniste 
1980:22), jotka sisältävät seuraavia tavoittei-
ta: 

Yleisten vesialueiden suojelun tarkoitukseksi 
todetaan maamme ainutlaatuisen ulkosaariston 'a 
siihen liittyvän merialueen säilyttäminen mah-
dollisimman luonnontilaisena 'a maisemallisesti 
omaleimaisena. Alueiden käytt8 tulee sopeuttaa 
tähän tavnitteeseeo. Luonnon häiriintyminen 'a 
kuluminen tulee supistaa mahdollisimman vähiin 
ohjaamalla käytt6ä tarpeen mukaan sekä rajoi-
tus- 'a zauboitoatwimeupiteillä. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää luonnon 'a maiseman ouo-
'eluuu. Lintuluodot 'a -saaret tulisi rauhoit-
taa pesimisaikana, kasvillisuuden suojelualueet 
'a hyljekarit rauhoittaa ympäri vuoden 'a lisäk-
si turvata kalojen lisääntymisolosuhteet. Geo-
logisesti 'a historiallisesti merkittävät koh-
teet tulisi myOs ono'ella. Suojelualueisiin 
tulee tarvittaessa kuulua ympäzöivällä vesialu-
eella oun'avy3bykkeet, joilla liikkuminen on 
rauhoitusaikana kiellettyä. 

Yleisillä vesialueilla tulee turvata ammattimai-
sen kalastuksen harjoittaminen sekä säilyttää 
lain suomat mahdollisuudet kotitarve- 'a virkis- 
tyskalastukseen. 	0y6o yleinen metsästysoikeus 
tulisi pääoääutDioeati säilyttää ottaen huomioon 
luonnonsuojelun edellyttämät ranboituatarpeet. 

\/irkiatyskäytt6 tulee ohjata siihen soveltuville 
suuremmille saarille 'a mahdolliset varustelut 
kuten polut tehdä saarten kulutuskestävyyden 
mukaioeati. Retkeilyyn tarkoitetuille saarille 
tulee järjestää keittp- 'a tulentekopaikat sekä 
kuivakäymälä 'a muu jätehuolto. Veneilyä voi-
daan tarvittaessa ohjata nopeus- 'a liikkumisra-
joituksin tärkeimmillä ouo'avyöbykkeillä»  esim. 
hylje- 'a lintuluotojen läbivesillå. Venereitit 
zretkeilyoaarilIe tulee merkitä merikortteihin 'a 
tarvittaessa osoittaa väyliä 'a järjestää }ciio-
uityspaikk«)'a rantautumisen helpottamiseksi. 



Yleiset vesialueet tulee pysyttää pääsääntöises- 
ti rakentamattomina. 	Saarilla saisi olla vain 
merenkulkua, kalastusta, tutkimusta, yleistä 
virkistyskäyttöä, valvontaa ja pelastustoimintaa 
palvelevia rakennuksia ja rakenteita® Uusien 
rakenteiden tarve ja sijoittaminen tulee harkita 
huolella ja niiden tulee sopeutua maisemaan 
sijaintinsa, kokonsa, muotonsa, materiaalinsa ja 
värinsä puolesta. 	Laiturit ym. välttämättömät 
rakenteet tulee tehdä rantaviivaan sopeutuviksi 
ja pienimuotoisia ratkaisuja suosi.en. 

Merenpohja tulee säilyttä;°6 sellaisessa tilassa, 
että se voi toimia kalojen lisääntymis- ja syön-
nösalueena. Pohja-aineksen nostoon tulee myön-
tää lupa vain perusteltujen tarpeiden ja kaikki-
naisten vaikutusten selvittämisen jälkeen. Poh-
ja-aineksen käytöstä saatavat varat tulisi käyt-
tää alueen hoitoon, ensisijaisesti kalakannan 
hoitotoimenpiteisiin. Saarten puustoon kohdis-
tuvi_en hoitotoiraenpiteiden tulee lähteä luonnon 
ja maiseman suojelun lähtökohdista. 

Tutkimuksen kannalta vesialueet saarineen ovat 
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä_ 
kohde. Ne ovat tärkeitä alueita sekä vesimil-
jöötä koskevan perustutkimuksen että ympäristön-
muutosten. seurantaa koskevan soveltavan tutki_-
muksen kannalta® 

Yleisiin vesialueisiin on viime vuosina kohdis-
tunut kasvavaa painetta sielli harjoitettavan 
kalankasvatustoiminnan lisäämiseen, meren pohjan 
maa-aineksen nostamiseen sekä kalastajien kala-
majatukikohtien perustamiseen. Silloin kun nämä 
eivät ole olleet ristiriidassa alueiden suojelu-
tavoitteiden kanssa, onkin lupia em. toimintaan 
myönnetty. 

Yleisille vesialueille on perustettu tai ollaan 
perustamassa useita laajoja kansallispuistoja: 

- Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, perus-
tettu (käsit.täCa kaikki Kymen läänin yleisen 
vesialueen saaret 

- Saaristomeren 	kansallispuisto, 	perustettu 
(sisältää mm. koko Turun ja Porin läänin Suo--
menlanden puoleisen yleisen vesialueen saari-
neen) 

- Tammisaaren kansallispuisto, perustettu 1989 
- kolme pienempäC-i suojelualuetta Suomenlahdella 

- Kirkkonummen saariston luotoja 
Porvoon rnik, La ngörenin saaristo 
Pernajan saariston luotoja 

- Perämeren kansallispuisto, suunnitteilla. 

Kansallispuistot kuuluvat metsähallituksen hal-
lintaan, joka myös hoitaa alueita. 
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Kun samaa aluetta käytetään monenlaiseen toi-
mintaan, on otettava huomioon luontosuhteet ja 
toimintojen keskinäinen yhteensopivuus. Kun 
aluetta suunnitellaan tai käytetään sellaisiin 
toimintoihin, jotka eivät sovi yhteen, syntyy 
ristirii batilanteita 	Tavoitteet 	riippuvat 
lähtökohdista; suojelu vaiko hy6dyntäminen 
Hy3dyntirnisen kannalta katsottuna suojelualueet 
asettavat rajoituksia taloudelliselle toimin-
nalle. Suojelun kannalta nämä alueet nhdin 
voimavarana ja tärkeinä luonnon uusiutumiselle. 

Tammisaaren saariston useimmat toiminnot ovat 
keskittyneet alueen Jinsiosaan. Syynä tähän on 
mantereen sijainti, väylien syvyys ja Tammisaa-
ren kaupunkiin johtava pivàyli. 'Iantereen 
rannat Kallvikenistä lounaissuuntaan syvenevät 
yli kymmeneen metriin parinkymmenen metrin 
pääst:.ä rannasta, ja eroavat siten mantereen 
muista rannoista. Suuri syvyys lisää veden 
vaihtuvuutta ja ehkäisee likaantumista. Tammi-
saaren kaupungin ympärilli veden syvyys saavut-
taa kymmenen metriä vasta monen kilometrin 
päässä rannastai. Samalla yhdyskuntakuormitus on 
siellä suurin. 

Sen lisäksi, etti Tammisaarta ympär6ivi vesi on 
matalaa, rajoittavat kapeat salmet veden kier-
toa ja virtausta. Tuuliolotkaan eivät mainitta-
vasti edisLä kiertoa. Tästä johtuen kaupungin 
jätevesien purkupaikkojen sijoittuminen on 
luonnon vastaanottokyvyn kannalta ongelmalli-
nen. 

Vitsandista länteen, Tvärminnen suuntaan, vesi 
on syvää ja veden määrä suhteessa pinta-alaan 
on suuri. Veden laatii on kuitenkin tässä saa-
riston osassa huonompi kuin muualla Tammisaaren 
saaristossa. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että 
vesimassa kulkeutuessaan valmua-alueelta merel - 
le keskittyy saariston länsiosan syvimpään 
osaan. Sen sijaan matalarnmalie itäosalle ei 
tule sanottavaa alueen ulkopuolista kuormitusta 
ja muukin kuormitus on suhteellisen vähäistä. 
Ulompana saaristossa Koverharin pääst6t omalta 
osaltaan huonontavat veden laatua. 

Tammisaaren alueella sijaitsee suuri rautaa ja 
terästä tuottava teollisuuslaitos, joka kuor-
mittaa vesiä. Tämän laitoksen purkupaikka si-
jaitsee kohdassa, jossa virtaus on voimakas ja 
tämän j ohdos ta jätevedet sekoittuvat tehokkaas - 
ti vesimassaari. Teollisuusiaitos on viime vuo-
sina vähentänyt pääst5jään. Muut alueen teol-
lisuuslaitokset eivät laske prosessivesiä suo-
raan mereen. 
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Tammisaaren kaupunki on toinen suuri vesien 
kuormittaja. Puhdistamoiden jätevedet sisält~i-
vät paikkakunnan pienteollisuuden päästöjä. 
Lisäksi saaristoalueen ulkopuolelta, mm. Poh-
janpitäjänlandesta, tulee kuormitusta. Teolli-
suuden ja yhdyskunnan aiheuttama kokonaisrasi--
tus on suuri suhteessa alueen kokoon. Täst~i 
johtuen veden laatu on varsinkin sisäsaaristos-
sa paikoitellen huono (58). 

Läntisellä Uudellamaalla on kaksi kalanviljely-
laitosta, Tro11böiessä ja Hankoniemelli. Edel-
linen on poikashautomolaitos, joka ei mainitta-
vasti likaa vesiä, jälkimmäinen on verkkokas-
silaitos, joka tuottaa vuodessa jopa 150 000 
kiloa ruokakalaa. 

Tammisaaren saaristoon johtaa ainoastaan yksi 
laivaväylä, jossa kulkevilla laivoilla harjoi- 
tetaan hyötyliikennett . 	Laivoista saattaa 
aiheutua riskejä ja varsinkin kapeat salmet 
ovat alttiita onnettomuuksille. Tammisaareen 
tai Pohjan.pitäjänlanden perukassa sijaitsevaan 
Pohjankurun satamaan ei nykyisin kuljeteta 
aineita, jotka onnettomuuden sattuessa aiheut- 
taisivat 	ympäristökatastrofeja. 	[ainoastaan 
laivojen itse tarvitsemista ölj yistvi yms . ai-
neista voi aiheutua pä.stöjä. 

Koska maa- ja metsitalouden harjoittaminen 
Tammisaaren saaristossa on pieni-alaista, on 
sen aiheuttama kokonaiskuormitus vzihaist -i, 
mutta sillö voi olla paikallista vaikutusta 
saariston siszosissa. 

Tammisaaren saaristossa on alueita, joiden 
käytössä ilmenee ristiriitaisuuksia. limo Troll--
bölessu on valtakunnalliseen lintuvesiensuoje- 
luohjelmaan sisa liytetty alue, johon Fdgrundin 
puhdistamo laskee vetensä:. Toimintoja ori pie--
nellL_ alueella luonnollisesti usein vaikea 
eritellä. Siten esimerkiksi laivav :ylii on 
ollut paikko sijoittaa alueille, joilla on 
muuta toimintaa. t,loni pyyntialue sijaitsee 
aivan laivaväylän vieressä. Esirn, ilörnäsfj.r-
denilla, joka on sekä uitto- että. laivav~-iyl , 
on ainakin 10 silakkarysäpaikkaa (vrt. kartta 3 
ja 4). 

iyös virkistys- ja suojelualueita sijaitsee 
vierekkäin. Långö on erinomainen luonnonsatama, 
mutta sielläkin silakkakalastus- ja virkistys-
intressit törmvä.t toisiinsa. 

Osaan nykyisistä luonnonsuojelualueista kohdis-
tuu virkistyspaineita. Pienet, tehokiytössä 
olevien virkistysalueiden saartamat linnuston 
suojelualueet menettävät merkityksensä. Eri 
toimintojen, varsinkin loma-asutuksen, ympiiröi-
mien alueiden suojeluarvo vähenee. 



.13 Tammisaaren saaristoaluetta koskevat suositukset ja 
toimenpide-ehdotukset 

Koska Tammisaaren saaristoaluetta merkitt<<v<<sti. kuormit--
tavat tekij L ovat pääasiassa saaristoalueen ulkopuolelta, 
on selvää, ettei suuria muutoksia saada aikaan ainoastaan 
tämän alueen vettä ja ymp äristöä hoitamalla, vaan asiaa ori 
tarkasteltava rny<~s laajemmin. 

Tammisaaren saari.stoaltlee_lle voidaan kuitenkin esitt ici 
toimenpiteit,<, jotka va.ikutt a vat oleellisesti saariston 
olosuhteisiin. 

1.13.1 Kuormituksen vähentäminen 

Tärkeintä on tehostaa jätevesien puhdistusta, pienent i i 
jätevesi.kuorr!iitusta sekä vC hent ;.ä alueen hajakuormitusta. 

Valtioneuvoston v. 1988 hyviksymi vesiensuoj alu 
tavoiteohjelma vuoteen 1995 edellytti yhdyskun-
tajCfc.evesilt 1. 95 % fosforiripoistoa vesistön kLiyttö--
tai suojeluarvon ollessa erityisen merkittä.ve~. 
Tammisaaressa tulee fostorinpoistoa tehostaa ensi 
tilassa. 

- 	Typen merhl_t.ystä kuormituksen minirnitekij<ni on 
tutkittu erityisesti Tammisaaren alueella ja 
todettu, että t_ypellä on keskeinen merkitys rehe-
vöitymistä v.auhdittavana tekij lraä. Typen poistoa 
kaupungin j<Eitevesistä tulee tehostaa 1990-luvun 
loppuun rn`nrless<<® 

Sisäsaariston suojaamiseksi on t~-irkeää vähentää myts 
alueelle muualta tulevaa kuormitusta. Karjaan-
jokeen ja Pohjanpit<:ij ~nlahteen tulevaa kuormitusta 
on t im in vuoksi pienennettävk. Tämä koskee erityi--
sesti hajakuormituksen vähentämistä ja ehkäisyä. 
Myös ;Iankoniemen teollisuuden alueelle aiheuttamaa 
kuormitusta tulee tehokkaasti vähent. 

Erisi.sijaiset vastuutahoL: alueen kunnat, teollisuus ja maata-
lous, Ilelsincjin vesi- ja ympäristöpiiri 

1.13.2 Pohjanpitäjänlahti 

- 	Kansainväliseksi Project Aqua-tutkimusvesistöksi 
määritelty Pohjanpitäjänlahti ja sen edustan 
merialue asettaa erityisiä vaatimuksia mm. asutuk-
sen, teollisuuden, maa-ja metsätalouden sekä 
virkistyksen jätevesien käsittelylle. Alueelle on 
laadittu 1970-luvun lopulla Pohjanpitäjäalanden ja 
sen edustan vesiensuojelusuunnitelma, jonka tavoit-
teet ja suositukset vesihallituksen kollegio on 
hyväksynyt (Vesihallituksen julkaisu 31å1980). 
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Vesiensuojelusuunnitelman toteutuminen, Project 
Aqua-alueen rajaus, erityisasema seki siihen kohdis-
tuvat velvoitteet ja rajoitukset tulee selvittC-~i 
pikaisesti. 

Pohjanp.itäjänlanden vaikut.usalueel1.e tulisi lisiksi 
laatia yleiskaava, jossa selvitetään vesiensuojelun 
ohella kaikki alueeseen kohdistuvat kyttö- ja 
suojelutarpeet.Vesiensuoj dun tavoitteidentoteutu-
minen tulee varmistaa myös };aavamiirGyksill 
yhteistyössvr vesiensuojeluviranomaisten kanssa. 

Kaavoituksen yhteydessä tulee huolehtia siit., 
etts alueen luonne siilyy ja sen monipuoli set 
luonnon- ja ]iulttuuriarvot otetaan ];.ehitt:nlisess< 
huomioon. Rantavyöhyke tulee j ittää avoimeksi ja 
järjestää sinne ul]coili.Tn ja luonnontarkkai lun 
tarvitsemiayhteyksi:. 

Ensisijaiset vastuutahot: alueen kunnat, teollisuus ja maatalous, 
Helsingin vesi- ja ympirist3piiri, Tvärminnen 
tutkimusasema, Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto, 
Uudenmaan l~ini.nhallitus, ympärist3ministeric5 

1.13.3 Saaristotie, veden vaihdon parantaminen 

saaristoon johtava tie tulee :saada yleiseksi tieksi. 
Geni uelbodaI1 S1 lta- Tukor_ 5llurerltaIillrt('ii Lai lir 4a 1]i n 

tekerminen ti.epenkkaan tulee toteuttaa vedcnvaihdori 
1_is 'r.i_se];.s1., T-'rnn lisetksi olisi hari<kittava. 11c'tss` -
ja Drarsviktjardenin ruoppauksia. 

t nsisi_jaiset vastuutahot: Uudenmaan ti.epiiri, Helsinn in Vesi -_ ja 
ymparistopiiri, Tammisaaren kaupunki 

Tot:ailfladanin ja. Per.söfladanin välisen, salmen seka` 
°irä.ngsundin ruoppauksen tarvetta vesialueen tilan 

parantamiseks . selvitetci-ln Tammisaaren kaupungin j 
Helsingin vesi - ja ymp _r.istöpiirin yhteistyönei. 
V yl n knyt n :-aiheuttamat ymp ristövaikutukset, 
flI 1. hP i rim I intuvesille tulee ottaa huomioon 
Mahdolliseen ruoppaukseen olisi saatava valtion 
tukea. 

Jomalvikin kanava olisi syyta pu h i. tea ja mandol--
li.sest i syveni -ihh, jotta se säilyisi. 1i i.!;ennev y-
lhn:',. Kanavalla on merkitysth myös l~ hi.alueen 
vesien vaihtuvuudelle. 

}Ensisijaiset vastuutahot; Helsingin vesi- ja yn(paristopiiri, 
Tamni isaaren kaupunki 
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1.13.4 Veneilyn ohjaaminen ja kehittäminen 

Alueelta tulisi tehdä venesatamaselvitys, jossa 
kartoitetaan erilaisten satamien ja rantautumis-
paikkojen tarve ja soveliaat satainapai.}cat sekä 
selvitetään veneilyn haittojen!ninimointi. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei veneily 
aiheuta hä .riätäi kalastolle ja kalastukselle 
( eten}pään amma ttikalast.ukselle) , eikä; linnustolle 
tai. kasvistolle. 

- 	Veneilyn jäitehuollosta tulee laatia suunnitelma. 
Läintisellä Uudellamaalla tulee Hancjon lisäksi muut 
]cäytetyimmät venesatamat (mm. Tammisaari) varustaa 
veneiden jätevesien vastaanottopisteellä. Ne on 
sijoitettava sat Åmiin, joissa on viemäiräinti tai 
joihin on kiinteä tieyhteys, jotta huolto toimisi 
kunnolla. 

Ensisijaiset vastuutahot:  alueen kunnat, Läntisen Uudenmaan 
seutukaavaliitto,Helsingin vesi-ja ympäristäpiiri, 
veneilyseurat 

1.13.5 Muu virkistyskäytt© 

Koko Uuttamaata varten perustetun virkistysalueyh-
distyksen toimintaa tulisi tehostaa. Yhdistyksen 
tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten 
virkistysmandollisuuksia, säilyttää ja vaalia 
luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä turvata 
paikallisen väestö viihtyvyys ja peruselinkeinojen 
harjoittaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa 
_ympäröivän luonnon kanssa. Virkistysalueyhdistys voi 
hankkia Uudenmaan asukkaiden tarpeita palvelevia 
virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla alueita 
tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia. 

Yhdistyksen tulisi hankkia käyttöönsä saaria ja 
rantoja, jotta myös kauempana rannikosta asuvalle 
väestölle tarjoutuisi mahdollisuus virkistäytymi-
seen meren rannalla ja saaristossa. 

Virkistykseen soveliaiden rantojen hankinnalla on 
kiire, sillä vapaat ranta-alueet vähenevät uhkaavas-
ti tällä alueella. 

Ensisijaiset vastuutatiota virkistysalueyhdistys, kunnat, Uudenmaan 
lääninhallitus, ympäristöministeriö 



1.13.6 Kansallispuisto, luonnonsuojelu 

Tammisaaren saariston kansallispuisto edellytt:, 
myös veneilyn ja retkeilyn tarkoituksenmukaista 
ohjaamista, koska kansallispuisto on suojelualue. 
TImi merkitsee maihinnousupaikkojen rakentamista, 
jätehuollon järjestimistz jne. Suunnittelu tulee 
tehdi viranomaisten yhteistyöni ja ottaa paikal-
lisen väestön näkemykset huomioon. 

Kansallispuiston erityistarpeet.tulee ottaa huomioon 
saaristoalueen yleiskaavassa. Arvokkaimmat luon-
tokohteet tulee varata suojelualueiksi eikä alueelle 
tule sallia muuta kuin puiston luonteeseen liittyvii  
rakentamista. 

Insisijaiset vastuutahot: meta*'hallitus, Tammisaaren kaupun-
ki,i:elsincjin vesi - ja ymps ristepiiri, L naisen 
Uudenmaan seutukaavaliitto, Uudenmaan läil ninhal-
litus, ymps rist 3ministeri, Tv~.'rminnerl tutkimusasema 

.13.7 Työpaikat 

Valtio ja kunta tarjoavat suhteellisen v~iin 
hyopaikkkoja Tammisaaren saaristossa (vr- . Ahvenanmaa 
yhteysaluksi.neen, losseineen, luotseineen jne.). 
T mntapaisten valtion tarjoamien palvelujen 
l.is mismandollisuuksia olisi selvitet 

Postin palveluja olisi saaristoalueella parannet- 
tavc IIlITI jhrjest iri llc', Hostin noutoja sek a muita 
palveluja samoin kuin on tehty esim. Lapissa. 

Lnsisijaiset vastuutahot: Tammisaaren kaupunki, liikennemminis-
teriö, sis_lasiainrn_inirteriö, posti- ja telelaitos, 
tielaa_itos, merenkulkuhallitus, y:n. 
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KYSELY TAMMISAAREN SAARISTON VARINAISILLE ASUKKAILLE 

Kyselyn toteutus ja tulokset 

Vastauksia saatiin alueen itäosassa Strärnsöltä, etelässä 
Busöitä ja lounaassa Koöltä. Suurin osa vastanneista asuu 
sisäsaariston suurilla saarilla: Skåidöiiä, Torsöllä ja 
Älgöllä Kaksi vastausta saatiin melko pieniltä, alle 1 km 
pitkiltä saarilta, Halstöltä sekä Björkskäriltä Hermansön 
kylästä. Loput vastauksista olivat Stora Mistöltä Skåldön 
kylästä, Danskogilta, E3jörnöltä ja Nötöltä Torsän kylästä 
sekä Växärin kyiasa Scoroltd 

Vastauslomakkeiden perusteella on laadittu seuraava yhteen-
veto. Siinä on esitetty vesihuoltotilanne alueittain sekä 
asukkaiden suhtautuminen veneilyyn ja turismiin saaristossa. 

Loppuun on koottu vakituisten asukkaiden toivomuksia alueen 
kehittämisen suhteen®  

Strömsöllä käyttövesi saadaan sekä maaperässä olevasta 
kaivosta että lähteestä. Vesi on maultaan vaihtelevaa, 
kovaa j a rautapitoista. Vettä käytti vakituisesti 12 henkeä. 
Kesäisin on runsaasti kuluttajia, koko kesän aikana yhteensä 
n. 4 000 henkeä.  

Strömsöllä on pieni. jätevedenpuhdistamo. Tietoa ei kuitenkaan 
ole siitä, johdetaanko kaikki asumajätevedet puhdistamolle. 
Kyselyn perusteella saarella käytetään myös maahanimeytystä. 



ui 

pç11a käyttöveden laatu oli vaihtelevaa, paikoin 
hyvää, paikoin rautapitoista. Vettä kulutti varsinaisesti 
2®3 henkilöä taloutta kohti, kesällä jonkin verran enemmän. 
Vesi saadaan hetonirengaskaivosta, ja sitä on riittävästi. 
Jätevedet johdetaan sakokaivon kautta maahan, osittain 
mereen. 
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GEOLOGIA JA SAARIS'1'OVYÖHYKKEET 
GEOLOGI OCH SKÄRCRRDSZO\ER 

- 	 Sora- ja hiekkaesiintymä 
Grus- och. sandförekomst 

Plurroslinja 
"' 	 Krosszon 

.Xz • 

K 	Kalkkikiveä 
Kalksten 

- — - 	 Oo  ! 	 1 	gnetit stia - 
• t•f gnet it 

O 	Rennikkovyöhyke 
Kustzon 

O 	Sisäsaaristovyöhyke 
Inre skärgårdszon 

O 	Ulkosearistovyöhyke 
Yttre skärgårdszon 

.-.-. -..•c ..: .....••- . - 	 ® 	'lerivyöhyke 
layszon 

Nok►rlil 0 	 .. .. I-I Linlo 1 HOR 

Kartta 1  
Karta 

1:100 000 
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./// 	 O  
Ou[ny[[jad s[römmingsryssja 

A 	Suomukalarysä 
Fjällfiskryssja 

1100 000 

iN!k arils 	Mansrunan•.i r-«rrrufl. II! Ivnk, 	, 	 1 .. 
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TAMMISi9AREr4 SAAF~IS'IoPFOJEI{TI 

c II MUUALLA TEH JYT SAARISTOSELVITYKSET, 

SAARISTQPOLITIIF Pi JA 

MERENSDOJ ELU SJ 1ESSA 





II OSA MUUALLA TEHDYT SAARISTOSELVITYKSET, 
SAARISTOPOLITIIKKA JA MERENSUOJELU SUOMESSA 

2. POHJOISMAISET SAARISTOSELVITYKSET 

2.1 Ruotsalainen rannikkoalueiden suunnittelu 

Ruotsissa merenrannikon ja rannikkoalueen ongel-
miin alettiin kiinnittää erityistä huomiota 
1970-luvun lopulla, jolloin käynnistettiin mm. 
valtion luonnonvarainhoitoviraston (Naturvårds-
verket 1979) toimesta erityinen rannikkoprojekti 
(Kustzonsprojektet), jonka teemana oli ekologi-
nen rannikkosuunnittelu. 

Projektissa selvitettiin, miten luonnontieteel-
listä tietoa voitaisiin käyttää Ruotsin rannikon 
suunnittelussa. Tässä projektissa tutkittiin 
rannikkoalueen biologista arvoa, vedenvaihtu-
vuutta ja viipymää, sedimentaatiota ja sen omi-
naisuuksia sekä rannikon morfometriaa eli fyy-
sisiä piirteitä, rannan leveyttä, syvyyttä ja 
viettoa. Tuloksena syntyi joukko tieteellisiä 
raportteja, mm. Ekologinen rannikkosuunnittelu, 
Ekologiset arviointiperusteet ruoppauksille ja 
läjityksille, venesatamien ja pienveneiden ympä-
ristövaikutukset, Rannikkoalueen vesi- ja pohja-
dynamiikka, Merihiekan ja -soran noston ympäris-
tövaikutukset (16). 

Tåmin tutkimusprojektin lisäksi Ruotsissa käyn-
nistettiin laaja käytännön koeprojekti merival-
tuuskunnan (Haysresursdelegation), luonnonva-
rainhoitoviraston (Naturvårdsverket) ja kaavoi 
tusviraston (Planverket) yhteistyössä ja koordi-® 
noimana. Tämän valtakunnallisen koesuunnittelun 
kuvaus on esitetty luvussa 3.1.2. 

Ennen koordinoitua '° haysresursverksamhet"-toi-
mintaa tehtiin Ruotsissa aktiivisesti niin lää-
nin- kuin kuntatasollakin selvitystyötä saaris-
toalueiden ja välittömän mannerrannikon kehittä- 
miseksi. 	Norrbottenin läänissä käynnistettiin 
1970-luvun alussa rannikkovyöhykkeen yleissuun-
nittelu (översiktsplanering av kustområdet, 
BD-län), jossa tarkastettiin rannikkoalueen 
erityisongelmia ja tavoitteita sekä pohdittiin 
suunnittelumetodiikkaa. Työn tuloksena syntyi 
joukko osaselvityksiä, joiden tuloksena esitet-
tiin suosituksia mm loma- ja muusta rakentami-
sesta, virkistyskäytön tarpeista ja huomioon 
ottamisesta sekä ympäristöön haitallisesti vai-
kuttavasta teollisuudesta. 



Göteborgin ja Bohusin läänissä saatiin valmiiksi 
v. 1979 kaksiosainen laaja saaristoselvitys (27, 
28). Ty6n tavoitteena oli laatia suunnittelua 
varten hyvä perusaineisto nykytilanteesta ja 
kokoava aineisto alueen ongelmista. On luonnol-
lista, että tämän tyyppinen työ on antanut hyvin 
paljon vesialueita tuotantoresurssina tarkaste--
levaan koesuunnitteluun. 

Stenungsundin kunnassa, samassa läänissä, val-
mistui 1981 rannikkoselvitys, jonka avulla haet~ 
tiin kunnan saaristolle ja mantereen ranta-alu-
eelle yleispiirteistä kytt6suunnitelmaa (53). 
Luonteenomaista on työn painottuminen suojelul-
listen ja ulkoilua palvelevien aluevarausten 
tekemiseen. Mukana olivat my6s pienvenesatamat 
ja siltavaraukset tieliikennettä varten. Suun-
nitelma oli selvästi maankäyt8llinen. Vesialu-
eiden kytt6ä ei pohdittu sen enempää. 

Vuoden 1982 lopussa valmistui alueeltaan vihn 
laajempi menetelmäselvitys maa- ja vesialueiden 
suunnittelusta kolmen kunnan alueella (9). Sii-
hen sisältyy Stenungsundin rannikon kiytt8suun-
nitelina, mutta se painottuu tarkastelemaan vesi-
alueiden kehittämistä aivan uudessa laajuudessa. 
Myhernpiin koesuunnittelun vaiheisiin sisiltyvii 
vesialuetta koskevaa ympirist6kuvausta ei vielä 
tll6in ollut mukana. Vesialueiden käyttö oli 
jaettu ensisijaisesti kolmeen erilaatuiseen 
aluetyyppiin. 
- kiytt6alueet (väylät, kalastus, ulkoilu jne.) 
- suojelualueet ( luonnonsuoj du , meriarkeologia 
ja puolustusvoimien harjoitusalueet) sekä 

- kehittämisalueet. 

Kehittmisalueisiin sisältyivät taajama- ja 
teollisuusalueet sekä syvisatarnat eli keskeisim-
mät maankiytt&5n liittyvät aluevaraukset. Ranta-
viivalle sijoittuivat pienvenesatamat ja ulma-
rannat. Vesialueet käsittivät vesiviljelyyn 
sopivat alueet, jätevesien purkualueet sekä 
kaatopaikat. 	Selvityksessä päädyttiin siis 
ehdotukseen vesialueiden luokitukseksi eri käyt-
t6vyöhykkeisiin. 

Oma mielenkiintoinen antinsa on Agneta Boqvistin 
vuonna 1979 valmistuneella elämän valintatilan-
teita ja prosesseja kuvaavalla "Levande skir-
gård raportilla (2). 

Tekijä on kansatieteilijä jonka tutkielmassa 
syvennetään Ruotsin lounaisrannikon elinolosuh-
teita koskevaa kuvaa tarkastelemalla ihmisten 
toimintaa siten, että kuvataan tilastoaineiston 
taustalla tapahtuvia prosesseja. 	Tuloksena on 
joukko saariryhmiäri tai perheyhteis6ön sidottuja 
olosuhde- ja toimintakuvauksia. 	Työn pohjalta 
todetaan, että valinnan mahdollisuudet erilai-
sille elämäntavoille ovat saaristossa erittäin 
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INNEHÅLL 	FÖRORD 
us 
ido 

FÖRORD 	 Målet "ekologisk grundsyn" introducerades i propositionen 
orn "Hushållning Hied mark och vatten», 1972. Begreppet har 

I. 	NY LAGSTIFTNING OCH BEHOV AV PLA- tolkats på många olika sätt och former för dess praktiska til4- 
NERINGSUNDERLAG 	 lämpning diskuteras och prövas fortfarande i samband med 

planering, miljövkd och forskning. 

2. KUSTENS BIOLOGI 	 Kravet på planering utifrån ekologiska hänsyn reses i den nya 
Grundonuaden och syrebalans 	 naturresurslagen. Nya dimensioner har tillkommit genom ett 

starkare behov av kustplanering, kunskapsförsörjning i den 
3. HUR MAN LÄSER KUSTENS BIOLOGI 	fysiska planeringen och krav på miljökonsekvensanafyser, 

Biologins grundförutsättningar 	 systemtänkande och utnyttjande av datorteknik. 

KUST- Donna publikation redovisar hur ekologisk kunskap och 
metoder utvecklade i m iljövårdsforskningen kan utnyttjas i 
kustplanering och vänder sig till beslutsfattande politiker och 
tjånstenlän samt fysiska planerare. Syftet är att redovisa kust-
planeringens ekologiska aspekter samt att informera om 
pågående kunskapsutveckling för att få fram anpassade 
pla neri ngshjälpmedel. 

Resultat framtagna inom Naturvårdsverkets forsknings-
n:imnds projektområde 'Dcn marina kuszonen - bedöm-
ningsgrunder fair planering" har varit utgångspunkt för arbe-
t et. Marstrands Ingenjörshyr i, Marstrand, och C-FEM 
arkitektkontor, Göteborg, svarar för text, illustrationer och 
hiyoui. Projektet har initierats av Naturvårdsverket och kon-
tak'lppersoner har varit Ingvar Andersscon och Eva Ölundh. : 

Solna i november 1987 
Statens Narurvlydsverk 

4. METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA 
VATTNENS EGENSKAPER 
Bedömning; av bioproduktion 
Bestämning av vattenoms~ittning 
Best imning av bottenförhållanden 
Pågående utvecklingsarbete 

5. NÅGRA PLANERINGSEXEMPEL 
Småbåtshamnar 
Muddring/muddertippning 
Kassodling av Fisk 

KIT LÄSA 
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rajatut. Ratkaisut asumisen, työn, koulutuksen 
ja yleensäkin toiminnallisten vaihtoehtojen 
suhteen olivat taloudellisen pakon sanelemia. 
Turismi ja virkistyskäytön kehittäminen on moni--
ulotteinen kehittämisteema ja etenkin saariston 
resurssit olisi pidettävä saaristolaisten käsis- 
sä. Yhdistelmäammatit ja pienimittakaavainen 
tuotantotoiminta nähtiin kehittämiskohteina. 

Tutkielman antama kuva on inhimillisesti rikas 
ja huomattavan syvä verrattuna muun lähdeaineis-
ton tilastolliseen käsittelytapaan. 

Meri- ja saaristoalueiden suunnittelua koskeva 
kehittämistoiminta Ruotsissa on tapahtunut Hays-
resursdelegationin, Naturv`ordsverketin ja Plan-
verketin koordinoimana neljän kunnan alueella, 
kolmessa eri läänissä (11, 12, 13, 14, 15). Työ 
on tehty soveltaen ja kokeillen uutta suunnitte-
lu- ja rakennuslakia sekä luonnonresurssilakia. 
Uuden lain (Plan- och bygglagen PBL 1987:246) 
mukaan kunnan on laadittava yleissuunnitelma 
(översiktsplan, kommunöversikt), jossa on esi-
tettävä myös vesialueiden käyttö pääpiirteis- 
sään. 	Tarvittaessa on laadittava yksityiskoh- 
tainen suunnitelma (detaljplan), jossa on esi-
tettävä mm, venesatamat ja uimaran.nat sekä vesi-
alueiden käyttötarkoitus. Lisäksi voidaan antaa 
aluekohtaisia määräyksiä (omrädesbestämmelser) 
maa- ja vesialueille (55). 

Lääninhallitukset ovat olleet aktiivisesti muka-
na ja tulostaneet perusmateriaalia suunnittelua 
varten. Toiminta alkoi 1980 ja koekuntia olivat 
Kävlinge, Landskrona, Oxelösund ja Strömstad. 

Kivlingen tavoitteena suunnittelutyössä oli 
virkistysalueiden kehittäminen rannikolleen 
siten, etteivät korkealaatuiset maanviljelys-
alueet häiriintyisi. Kunnassa on noin 20 000 
asukasta ja se sijaitsee Landskronan eteläpuo-
lella. Kunnassa ei ole saaristoa lainkaan. 
Barsebäckin ydinvoimala sijaitsee rannikolla 
juuri tärkeimpien virkistysalueiden eteiipuolel-
la. 

Landskrona pyrkii kehittämään satamaansa ja 
siihen liittyvää yritystoimintaansa. Noin 
36 000 asukkaan kunnassa on yksi saari Ven® 
Rannikon vesialueen liikenne on vilkkainta poh-
joismaissa, noin 26 000 alusta vuodessa, joista 
noin 4 000 vierailee Landskronan satamassa. Sa-
taman laajennustyö on iso projekti suurine täyt-
töineen ja monipuolisine toimintoineen ja sillä 
on hyvin keskeinen merkitys koko kunnan elinkei-
notoiminnan kehittämiselle. 



Oxelösundin kunta pyrki parantamaan yhteistyö-
tään eri viranomaisten kanssa vesialuekysymyk- 
sissä. 	Merkityksekkään sataman kehittämisen 
painopisteiden ollessa vielä auki kunta on hah--
motellut, päätöksiä tekemättä, vesialueensa 
käyttömahdollisuuksia hyvin laajalla rintamalla, 
sataman laajentamisesta teollisuuskäytössä aina 
ympäristönsuojeluun, turismiin ja vapaa-ajan-
viettoon saakka. Noin 13 000 asukkaan kunnalla 
on hyvin pieni maa-alue, hajanainen saaristo ja 
toimelias satama. 

Strömstad on noin 13 000 asukkaan kunta Skagera-
kin rannalla aivan Norjan rajalla. Kunnassa on 
melko laaja saaristo ja eräänä tärkeänä kehittä-
mis]cohteena ovat kalankasvatuslaitokset. Muita 
tärkeitä vesialueiden käyttamuotoja ovat kalas-
tus, rannikkomerenkulku, pienvenesatamat sekä 
turismi ja vapaa-ajan vietto. Kunta näki vesi-
alueensa yleispiirteisen suunnittelun saariston-
sa kehittämisen kannalta tärkeänä 

Strömstadin työn tuloksena on kunnan rannikko-
alueen jako neljään eri vyöhykkeeseen. 
- suojelualueet, joihin sisältyvät niin luon--
nonsuojelulliset kuin kulttuurihistorialliset 
suojelualueet (13) 

- kehitys- ja muutosalueet, 10 vuoden täzhtääin 
- strategiset alueet, joiden kehittäämisaikatäh-
täin on 20 vuotta ja 

- muut alueet, jotka jätettiin nyt tarkastelun 
ulkopuolelle ei ajankohtaisina tai epä.rele-
vantteina. 

Lääninhallitusten merkitys työssä on ollut kes- 
keinen. 	Ne ovat laatineet ympäristö]cuvauksen 
kunnan ja läänin vesialueen tilasta sekä eri. 
käyttömuotojen tavoitteet koko läänin alueella. 
Kuntien ja valtionhallinnon yhteistyön järjeste-
lyssä on lääninhallitusten panos ollut huomatta-
va. 

Koesuunnittelussa pidettiin tarkoituksenmukaise-
na jakaa vesialue oikeudellisilla perusteilla 
kolmeen eri vyöhykkeeseen: sisäiset vedet, ul-
koiset aluevedet ja kansainvälinen merialue. 
Suunnittelun näkökulmasta tärkein alue on ollut 
sisin vyöhyke. Ulommat merialueet eivät olleet 
työn ongelma®asettelua näkökulmasta relevantte-
ja. 

Samanaikaisesti koesuunnittelun kanssa on luon- 
nonvarainhoitovirstossa 	Naturvårdsverketissa 
tehty viiden vuoden ajan selvitystä merialueiden 
suunnitteluperusteista ("Den marina kustzonen 
bedömningsgrunder för planering"), jonka tavoit-
teena on kehittää yhtenäisempää järjestelmää 
vesialueita koskevaksi ympäristökuvaukseksi 
(16). 
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Strömstad och Landskrona har också utarbetat förslag till områdesplaner. Strömstad 
har upprättat förslag till områdesplan för Nyckelbyviken (figur 18) och Landskrona 
förslag till områdesplan förSundshamnen, (figur 19och 20). Dessa planförslag bygger 
på nuvarande lagstiftning. Områdesplanen för Sundshamnen bygger på praxis för 
fysisk planering på generalplanenivå. 

Strömstad har även upprättat förslag till detaljplan för Nyckelbyviken (figur 21). 
Detaljplaneförslaget bygger på nuvarande lagstiftning. 

Översikterna för Strömstad, Landskrona och Kävlinge består av beskrivningar och 
riktlinjekartor. (Skala 1:50000). Riktlinjer har formulerats både för olika verksamheter 
och för geografiska områden. 

Strömstad redovisar befintliga planer och förordnanden på en särskild bestämmelse- 
karta. (Skala 1:20000). 

Esimerkki vesial.ueiden yleissuunnitelmasta 
Figur17 	(Strömstad översiktsplan) 

Exempel på översiktsplan Strömstad 
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Figur 18 

Områdesplan NyckeIhyvhcen, tiiröirgsä2id 

Nyckelby-.landexo 	 (omiuie3.esp]an) Stömstadissa 

- \ 	l 

1. Satama 6. Nuottauspaikka 
2. Ankkuri.pai.kka 7. Uimapaikka 
3. Johtoalue S. Tarkemman 
4. Ves.ivilje].y suunnittelun 
5. Väylä alue 

Oxelösund har inte haft bethov av att göra mer ärt en intresseredovisning och en 
probtemaHsäys. Inorre den övervägande delen av kommunens vattenord- anser man 
att olika intresserr kan samsas utan att det uppstör konflikter sorry kräver en lösning 
genom fysisk planering. Fn styrning av vattenanvändningen begränsas till mindre 
områden där det finns klara rnoliv löi alt ett specifikt intresse skall tia fdretrade, (figur 
22). 

I de olika planerna, Live siktenia, har pIrmeringcn c.frivits olika Tyngt beroende på 
kommunens behov av att styra utvecklingen. 

Lähde: Metodstudier Kustvatten och hav. 
Haysresursdelegationen, Planverket, Naturvårdsverket 
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- yleiset suuntaviivat 
- alueelliset suuntavii 
- ensisijaiset käyttöta 
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+ problemsnalys 
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4.PRIORITERAT NYTTJANDE 

4 W anges för delområden 
E' 	w riktlinjer H 
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z 	 å 4. OSA-ALUEIDEN 
(n 	o a ENSISIJAINEN KÄYTTÖ 
W - suuntaviivat 1 

- suunnittelutarve 

3.GRUNDINSTÄLLNING till 
förändring anges ') 

PE13USLÄUMÖKOIIDAT 

1. TIEDOT ALUEESTA 

1.KUNSKAPSUNDERLAG 

Försöksverksamheten har visat att den översiktliga redovisningen av vattenanvärld-
ningen i de flesta fall är tillräcklig när det gäller riktlinjer för bevarande (naturvård, 
kulturminnesvård, skydd av lek- och uppväxtområden för fisk etc) och för att ange 
riktlinjer för planläggning och tillståndsgivning. Planering av vattenområden ställer 
också krav på ett nära samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. Det gäller inte 
minst mellan stadsarkitektkontor (eller motsvarande) och miljö- och hälsoskyddskontor. 

Ruotsin merenrannikkoa koskevan koesuunnittelun 
laajuus ja yksityiskohtaisuus 

Planhandlingarnas omfattning och detaljeringsgrad. 

1 	Yttre h.3\ I) r1det. 	___.._1 	2 3 	1 	2 	3 	1 	2 3 	1 	2 	3 
2 å$;Jrgdl-derI 	 1. Ulkevyöhyke 
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Esimerkki tarpeiden selvittelystä 
Figur 22 (Oxelösund, intresseredovisning) 
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Vesiviljely on eräs uusista käyttömuodoista, 
jolla on suunnittelutarvetta lisäävä vaikutus. 
Sitä onkin tutkittu yksityiskohtaisemmin Ström-
stadin alueella. 

Kuntien tavoitetaso on vaihdellut koesuunnitte- 
lussa. 	Kun Oxelösundin pyrkimyksenä on ollut 
selvittää laaja-alaisesti oman vesialueensa 
käyttömahdollisuuksia yhteistyössä eri viran-
omaisten kanssa tekemättä lainkaan suunnitelmaa 
vesialueensa ]cäytöstä on Landskronassa ja Ström-
stadissa laadittu yksityiskohtaisempia suunni-
telmia sataman ja vesiviljelyn osalta. 

Kunnissa vallitsevat olosuhteet ovat niinikään 
vaihdelleet hyvin voimakkaasti ja tämä näkyy 
myös työaineistossa. Lähestymistavat ovat vaih-
delleet yhteisen perusnäkemyksen puitteissa. 
Pohjana oleva ajattelumalli on hyvin yksinker-
tainen ja juuri siksi mielekäs. Siinä asetetaan 
rinnakkain vesialueen ominaisuudet ja kapasi-
teetti sekä toisaalta eri käyttömuotojen tarpeet 
ja edut (miljöbeskrivning ja intresseredovis-
ning). 

Työn yhteydessä tuotiin esille rakennuslupame-
nettelyn laajentaminen koskemaan myös vesialu-
eilla tehtäviä toimenpiteitä, jotta kunta voisi 
ohjata toimintaa. 	Ilman lupamenettelyä kunnan 
on turha laatia suunnitelmia, koska ei synny 
mahdollisuutta ohjata, valvoa ja seurata vesi-
alueen kehittymistä. 

Työ tulee jatkumaan kaikilla siihen osallistu- 
neilla tasoilla. 	Kuntien taholta on todettu, 
että vesialueisiin liittyviä kysymyksiä voidaan 
käsitellä fyysisen suunnittelun avulla mutta 
tämän suuntaaminen ja sisältö ovat voimakkaasti 
sidottuja kunnan mahdollisuuksiin ohjata ja 
seurata rakennuslupamenettelyn avulla vesialuei-
den muuttumista. Mitään omaa juridista kaava-
muotoa ei haluttu tätä tarkoitusta varten kehit-
tää. 

2.1.3 Vesialueiden laadun ja luonteen kuvaus 
(miljöbeskrivning) 

Koesuunnittelun arvioinnin perusteella (3) esi-
tettiin, että ympäristökuvauksen yhteydessä 
voitaisiin selvittää: 
- rannikon muoto 
- geologia (peruskallio, maalajit, kerrostumat) 
- hydrografiset tiedot (virtausolosuhteet, suo-

lapitoisuus jne) 
- veden viipymä (esim. lyhyt, kohtalainen, 

pitkä) 
- rantaviivan ominaisuudet 
- syvyyssuhteet 
- vallitseva kasvillisuus 



- kalojen poikastuotanto 	(sekä meressä että 
siihen laskevissa vesissä) 

- suojelualueet (linnut, kala, hylkeet, luonnon-
ja rannan suojelualueet jne) 

- veden laatu, päästöjen ja niiden sietokyvyn 
seuranta ja mittaus 

- päästökohdat ja kuormitus (yhdyskuntien jäte-
vesilaitoksista, teollisuudesta, jokiuomista 
ja ilmasta) 

- kaatopaikat vesialueella. 

Vesialueiden ympäristökuvaus tulisi saattaa 
kartalle mittakaavaan 1:50 000 selitystekstei-
neene Kuvauksesta tulee tehdä yhteenveto ja 
arviointi myöskin karttamuodossa® 	Tämd palve- 
lee: 
- yleisenä perustietopakettina ja kuvauksena 
karkeista kehittämismandollisuuksista 

- eri käyttömuotojen priorisoinnin perusaineis-
tona 

- tarkemman asteen suunnittelutyön ja erityis-
selvitysten tarpeen selvittämisessä 

- päätöksentekoa, joka koskee toteuttamislupia. 

Luonnonhoitovirastossa on laadittu ohjekirja 
Praktisk kustekologi" (16), jossa opastetaan 
ympäristökuvauksen (miljöbeskrivning) teossa. 
Raportti on laadittu rannikko- ja saaristoaluei-
den suunnittelijoita varten kunnallisella ja 
seudullisella tasolla. Ekologiset avainmuut-
tujat on tarkoitettu käytettäväksi suunnittelus-
sa esimerkiksi kalankasvatuslaitosten ja pienve-
nesatamien sekä puhdistamattomien ruoppausmasso-
jen sijoittamisen yhteydessä. 

Em. raportti on "Den marina kustzonen" -projek-
tin lopputuote ja siinä tarkastellaan vesialuei-
ta koskevan ympäristökuvauksen laadintaa. Tämän 
mukaan avainmuuttujia ovat: 
- rannikkoalueen fyysinen muoto 
- pohjakerrostumat 
- veden viipymå ja 
- veden biologinen arvo. 

Fyysinen muoto  määritetään suuruusmuuttujien, 
muotomuuttujien ja rannan avoimuuden avulla. 

Suuruusmuuttujia ovat: 
- vesialueen tilavuus 
- vesialueen pinta-ala 
- rantaviivan pituus ja 
- suurin syvyys® 

Muotoon liittyvät muuttujat ovat: 
- rantaviivan rikkonaisuus 
- veden keskisyvyys 
- saariston keskileveys 
- merenpohjan keskikaltevuus 
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Avoimuus merelle kuvaa aaltojen ja tuulen vaiku-
tusta rannikkgalueelle. 

Pohjakerrostumat  kuvaavat vesialueen tilaa ja 
vaikuttavat siihen, mitä tapahtuu vedessä. On 
olemassa tärkeät yhteydet seuraavien tekijöiden 
välillä: 
- vesidynamiikan ja kerrostumien synty 
- kerrostumadynamiikka ja kerrostumatyyppi 
- kerrostumatyyppi ja pohjaeliöstö sekä 
- pohjaeliöstö ja veden biologinen arvo 

Kerrostumat jaotellaan: 
- eroosiopohjiin 
- siirtymäpohjiin (transport) ja 
- kasautumapohjiin, jotka eroavat toisistaan 
fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksil-
taan sekä muodostavat erilaiset kasvuympäris-
töt. 

Veden vaihtuvuus  vaikuttaa myös huomattavasti 
kasvuympäristön ominaisuuksiin. Vaihtuvuutta 
mitataan makean veden virtaamalla, vuoroveden 
avulla, vesivarannon (vesimäärän) vaihtelun 
avulla, termokliinin ja halokliinin vaihteluiden 
avulla, paikallisten tuulten ilman lämpötilan 
vaikutusten ja rannikkovirtojen avulla. 

Veden biologinen arvo. 	Vettä tarkastellaan 
kompleksisena biotuotantoalueena, jossa edellä 
olevat tekijät vaikuttavat tuotannon tehokkuu-
teen ja määrittävät tehokkuuden suoranaisesti 
kasviston suhteen ja välillisesti pohjaeläimis-
tön ja päällyseläimistön (epifauna) puitteissa. 

Biotuotannosta tulostetaan kohdealueella kartta, 
jossa käytetään alueen jaottelua: 
- matalaan 
- keskitasoiseen ja 
- korkeaan tuotantoon. 
Viimeksimainitut ovat erityisesti haitallisilta 
toiminnoilta suojattavia kohteita. 

2.1.4 Vesialueisiin kohdistuvien tarpeiden selvitys 
(intresseredovisning) 

Vesialueisiin kohdistuvia tarpeita ja eri in-
tressejä selvitettiin erityisesti Strömstadin 
kunnan saaristo- ja merialueella (12, 13). Työn 
luonne oli menetelmien soveltamiskokeilua eikä 
se siten luonut normeja vesialueiden suunnitte- 
luun kuntatasolla. 	Tarvekuvaus on laadittu 
käyden läpi eri vesialueiden käyttömuodot luon-
nonolosuhteiden ja ympäristökuvauksen pohjalta. 
Pyrkimyksenä on saada esiin keskeiset eri käyt-
tömuotojen edut ja tarpeet, tehdä siis "intres-
siselvitys" (intresseredovisning). 



Luonnonolosuhteet ja vesistöalueiden rakenne 
kuvataan saariston näkökulmasta. 	Ympäristön 
laadun todetaan lievästi parantuneen vuoden 1978 
jälkeen. Laadun seuranta on helpohkoa verrattu-
na muihin kuntiin, koska alueella sijaitsee 
Tjärnön meribiologinen laboratorio. 

Kulttuurihistoriallisen suojelun esille tuomat 
kohteet ovat vanhoja ankkuripaikkoja ja hylkyjä. 
Luonnonsuojeluun liittyy ehdotus laajaksi meren-
suojelualueeksi (marint reservat), joka peittää 
huomattavan osan koko kunnan merialueesta ja 
esitys merkittävien muiden luonnonsuojelukohtei-
den turvaamiseksi. 

Vapaa-ajan vieton ja turismin kehittäminen on 
nopeata sekä kunnallisella että seudullisella 
tasolla. Loma-asuntojen ja -kylien rakentaminen 
on ollut verrattain aktiivista siihen kytkeyty-
vine pienvenesatamineen. Jätevesipäästöihin on 
raportin mukaan jatkossa kiinnitettävä enemmän 
huomiota. 

Teollisuuteen liittyy kunnassa yksi merkittä-
vämpi kehittämisprojekti, jonka yhteydessä tul-
laan selvittämään tarkemmin vesistävaikutuksia. 

Teknisen huollon vedenalaisia verkostoja olisi 
yhdistettävä, jotta niistä johtuvat rajoitukset 
muille käyttömuodoille vähenevät. 

Merenkulkua kehitetään yhdessä luotsipiirin 
kanssa. Kalatalouden tarvitsemhat kutu-, kasvu-
ja kalastusalueet sekä kalasatamat ja kalastuk-
selle muuten tarpeellinen maa-alue otetaan huo-
mioon jatkotyössä samaten kuin kalankasvatusal-
taiden ja simpukan viljelyn vaatimien laitteis-
tojen sijoittaminen. 

Aalto- ja tuulivoiman käyttömandollisuudet tut-
kitaan ulkoisella merialueella koordinoiden se 
"obruten kust" periaatteeseen. Asia on kuiten-
kin ajankohtainen vasta vuosituhannen vaihteen 
jälkeen. Merivalvonnan tarpeet huomioidaan. 

Umeån yliopistossa ovat K.V. Abrahamsson ja G. 
Weissglas tehneet selvitysohjelman (1), jonka 
pyrkimyksenä on valaista rannikko- ja saaristo-
alueen koesuunnittelun kuutta tärkeimpänä nähtyä 
ongelmaa. 

Tekijät pohtivat mm 	käsitettä rannikko - ran- 
nikkoalue ja toteavat sen määrittelyn vaikeaksi. 
Eri määritelmät poikkeavat toisistaan ja sisäl-
tävät erilaisia määrällisiä ja laadullisia teki-
jöitä Yleensä on tarkoitettu joko maa-alueita 
tai vesialueita, mutta ei molempia yhdessä. 
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Tutkimussuunnitelmassa määritellään rannikkoalue 
kontaktivyöhykkeeksi, johon sisältyy sekä maata 
että vettä. 	Se on alue, jossa toiminnat ovat 
kytkeytyneet rannikon olosuhteisiin ja sitä 
yhdistävään merialueeseen. 

Ruotsissa ei ole aikaisemmin aktiivisesti suun-
niteltu saaristo- ja rannikkoaluetta kokonaisuu-
tena, jossa ovat mukana sekä vesi- että maa-
alueet. Kokonaistarkastelun puute on erityises-
ti näkynyt vapaa-ajan asuntojen, pienvenesata-
mien ja kalankasvatuslaitosten sijoittamisessa. 

Tärkeinä selvitettävinä kysymyksinä tekijät 
näkevät: 
1) miten päätöksentekoaineisto on muotoutunut ja 

kehittynyt suunnittelutoiminnan kuluessa 
2) miten eri viranomaissektoreiden ja -tahojen 

yhteistyö on onnistunut, painotetusti suun-
nittelijoiden ja ympäristönsuojelijoiden 
kesken 

3) mitkä ovat keskeiset eturistircidat 
4) voidaanko luonnontieteellinen tieto saattaa 

sellaiseen muotoon että määrällisten muuttu-
jien pohjalta voidaan määrittää se]cä maan 
että vesialueiden käyttöä ja vaikuttaa suun-
nitteluprosessiin 

5) onko olemassa ympäristön laatua kuvaavia 
menetelmiä, jotka rajoitusten sijaan antaisi-
vat suositeltavia ja mahdollisia toimintoja 

6) miten saaristosuunnittelun problematiikka 
muotoutuu paikallisissa olosuhteissa. 

Tutkijat tuovat esille myös yhteiskuntatietei1i-
jöiden kesken käydyn keskustelun kahdesta vas-
takkaisesta suunnittelunäkemyksestä: systeemi- 
ajattelu ja areena-ajattelu. 	Areena--mallissa 
lähdetään tarkastelemaan ihmisten ja toimintojen 
suhteita alhaalta ylöspäin rajatulla alueella, 
konkreettista todellisuutta. Systeemiajattelu 
on sitävastoin näkökulma ylhäältäpäin. Tutkijat 
toteavat että yhteiskuntasuunnittelussa tarvi-
taan kokonaisnäkemystä yhteiskunnan kehitykses-
tä Samalla suunnittelu on osa olemassa olevan 
yhteiskunnan organisointia. Rannikkovyöhyke on 
areena sekä siellä asuville että sielt~-i vå.rkis-
tystä hakeville. Alueelle suunniteltu kalanvil-
jelyslaitos on myös areenakysymys alueen työlli-
syyden, sijoituksen ja suorien ympäristövaiku-
tusten suhteen - epäsuoria ympäristö- ja kerran-
naisvaikutuksia on kuitenkin tarkasteltava myös 
laajemmasta näkökulmasta. 	Tutkijat toteavat 
hyvän suunnittelun edellyttävän molempien rräkö-
kulmien jatkuvaa vaihtelua. 



2.1.6 Johtopäätökset ruotsalaisesta rannikkosuunnittelusta 

Ruotsalaista toimintaa leimaa osassa selvityksiä 
vesialueiden ja meren sekä rannikon näkeminen 
resurslina. Sikäläiset olosuhteet antavatkin 
varmasti suomalaista paremmat edellytykset tar-
kastella rannikkoa ja matalahkoa vesialuetta 
tuotantotekijänä, esimerkiksi tehokkaana biomas- 
san tuottajana. 	My6s kalankasvatus yhdessä 
simpukan ja osterin tuotannon kanssa antaa poh-
jaa tälle ajattelulle. 

Lähestymistavassa painottuu hyväksikäytt6- ja 
hyödyntämisajattelu. Kun vesialuetta käytetään 
tuotantotekijänä selvitetään Ruotsissa syste-
maattisesti olemassa olevat rajoitukset ja mah-
dollisuudet valtakunnan tason päätöksistä kohde-
alueen yksityiskohtaiseen ekologiseen kapasi-
teettiin saakka. Paikoitellen lähestymistapa on 
hyvin suoraviivaista tuotantomandollisuuksien 
liiketaloudellista pohtimista. 

Haysresursdelegationin koordinoima kehittämisko-
keilu on tiedollisilta tavoitteeltaan varsin 
korkealle asetettu. Paikalliset olosuhteet, 
kehittämisen edellytykset ja osin kehittämiskei-
notkin pyritään hahmottamaan vesiolosuhteita 
tarkastelevan ympäristökuvauksen (miljöbeskriv-
ning) avulla. 

Silloinkin kun perustiedot ovat olleet varsin 
hyviä (esimerkkeinä Strömstad ja Oxelösund), 
esitetään ympäristökuvauksen lopussa, että han-
kittu tiedosto ei riitä vaan tarvitaan koko 
joukko uusia selvityksiä ja ajan tasalla pidet-
tävää ympäristön tilan seurantajärjestelmää, 
jotta ympäristökuvaukselle (miljöbeskrivning) 
asetettu tehtävä voidaan täyttää. Tämä on oh-
jaavan suunnittelun kannalta aikaa viepä ja 
hidas menettelytapa. Seurantaa tosin tarvitaan 
vaikutusten arviointia varten ja se on jatkuvan 
suunnittelun edellytys. 

Rannikkoon ja vesialueille kohdistuvat tarpeet 
ja tavoitteet selvitetään intressitarkastelun 
avulla. 	Käytännössä on hyvin vaikeata rakentaa 
systemaattista tavoiterun]coa muulle kuin olemas- 
sa olevan toimintatavan pohjalle. 	Tavoitteet 
syntyvät nykytoimintojen pohjalta tarkastellen 
sen kehittämismandollisuuksia ja pahimpien 
ongelmien poistamista. 
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Esimerkiksi Strömstadissa on intressitarkastelun 
avulla päädytty ensin karkeaan rannikkoalueen 
vyöhykejakoon (Mark- och vattenöversikt). Vyöhy-
kejako rakentuu varsin yksinkertaisesti kehittä-
mis- tai muutostoimenpiteiden ajankohtaisuuden 
varaan. Aktiivisin vyöhyke sisältää 10 vuoden 
aikatähtäimellä määriteltyjä toimenpiteitä (för-
ändringszon). Alueen sisällä on tarkasteltu 
luonnonolosuhteiden mandollistamaa kehittämistä 
yksityiskohtaisempien osa-aluesuunnitelmien (om-
rådesplan) avulla (13). 

Tuloksena on jäsentynyt kokonaiskuva kunnan 
rannikkoalueen kehittämisvyöhykkeistä. 	Näistä 
voidaan helposti poimia ajankohtaiset suunnitte-
lukohteet ja -hankkeet tarkempien suunnitelmien 
kohteeksi. Mitään varsinaisesti uutta lähesty-
mistapa ei luo, mutta sen avulla on kyetty j ä--
sentämään kokonaiskuva saaristosta ja luomaan 
suuntaviivat kehittämiselle sen pohjalta. Itse 
työprosessissa vyöhykejakoon päätyminen on edel-
lyttänyt myös ympäristökuvauksen tekoa. Kehittä-
mistoimenpiteet perustuvat verrattain hyvään 
kuvaan luonnonolosuhteista. 

Koesuunnittelussa ja sen arvioinnissa tuli esiin 
ajatus, että perinteinen tapa ajatella maa- tai 
vesialueen käyttöä yhden toimintasektorin näkö-
kulmasta ei saisi johtaa siihen, että muut toi-
minnat nähtäisiin vain haitaillisina tai kilpai-
levina käyttömuotoina. Esimerkkinä mainittakoon 
kalastuksen suhde ruoppaukseen. Ideana on koet-
taa kääntää tarkastelukulmaa päinvastaiseksi: 
löytyisikö joidenkin käyttömuotojen yhteistyös-
tä samalla alueella jotain myönteistä tulosta. 
Ajatus on esitetty vain mallina, konkreettisia 
eri käyttömuotojen yhdistelmiä ei tullut esiin. 
Teemaa voisi kehittää tarkastelemalla rinnakkain 
kahta tai useampaa käyttötarkoitusta ja ristiin-
taulukoimalla niitä (11, 12, 1). 

Luonnonsuojelun ja kalastuksen yhteistyötä on 
helppo kuvitella, mutta yhteistyömahdollisuuksia 
lienee muitakin. Olisiko esimerkiksi lähes kaik-
kien käyttömuotojen hyljeksimästä ruoppauksesta 
yhteistyöosapuoleksi joillekin käyttötarkoituk-
sille. 

Areena-ajattelu 

Abrahamsson ja Weissglas Uumajan yliopistosta 
esittävät tutkimussuunnitelmassaan suunnittelun 
lähtökohdaksi saaristossa areena-ajattelutapaa. 
Se eroaa tavanomaisesta systeemiajattelusta 
siinä, että se tarkastelee yhteiskuntaa alhaal- 
tapäin (grass-roots tasolta). 	Asetutaan aree- 
nalle, ihmisten ja toimintojen jollekin rajatul-
le alueelliselle kokonaisuudelle. Yhdyskunta- 



tai yhteistyöajattelun annetaan dominoida kuten 
käytännön elämässäkin. 	Systeemiajattelun tek- 
nis-taloudellinen ajattelu perustana pyritään 
korvaamaan uudella orgaanis-ekologisella lähes-
tymistavalla. Ei katsota saaristoa ulkoa ja 
ylhäältä vaan sen sisältä; saaristo on areena. 
Esimerkkinä tekijät mainitsevat kalankasvatuk-
sessa verkkokasvatusaltaiden tarkan sijoittami-
sen ongelmat. Nämä ovat ratkaistavissa areena-
näkemyksen avulla (1). 

Tärkeimpänä ajatuksena areenamaisessa lähesty-
mistavassa on sen pyrkimys tarkastella asioita 
alueen ihmisten näkökulmasta ja heidän kokemus-
maailmansa valossa. 

Ruotsissa on valtiopäivätasolla päätetty eräistä 
yleisistä rannikkoalueita koskevista suunnitte- 
lu- ja kehittämisperiaatteista. 	Niihin kuuluu 
rikkoutumattoman rannikkovyöhykkeen (obruten 
kust) ylläpito. Perusajatuksena on säilyttää 
saariston maisemallinen ja ympäristöllinen luon- 
ne mahdollisimman alkuperäisenä. 	Ympäristöä 
kuormittavia tai ympäristöriskejä sisältäviä 
toimintoja (raskas teollisuus, syväsatamat jne) 
ei saa sijoittaa ilman erillisiä laajoja selvi-
tyksiä (11). 

Päätöksen merkitsevyys lienee sen ennakkoon oh-
jaavassa periaatteellisessa lähestymistavassa. 
on selvää, että aina kun ekologisesti raskas tai 
arveluttava toiminto sijoittuu saaristoon tai 
rannikolle, kyseessä on laaja projekti, jonka 
perusselvityksiin kuuluu perusteellinen ympäris-
tövaikutusten kartoitus. 

Vaaralliset kuljetukset 

Kunnat ovat vastuussa ympäristön laadun seuran-
nasta ja sen valvonnasta sekä myös palo- ja pe-
lastustoimen puitteissa ympäristöonnettomuuksien 
hoidosta. Koesuunnittelun suosituksissa esite-
täänkin, että vaaralliset merikuljetukset pitäi-
si ilmoittaa etukäteen kaikille läpi kuljetta-
ville kunnille. Vieläkin kontrolloidumpi muoto 
olisi lupajärjestelmä. 	Tämä pitänee kuitenkin 
sisällään riskin kankeasta byrokratiasta. 

Jotta kunnat voisivat hoitaa omalla vastuullaan 
olevan pelastustoiminnan riittävän hyvin, olisi 
kunnilla oltava tieto merikuljetuksiin liitty-
vien riskien laadusta ja määrästä riittävän 
ajoissa (11) 
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Käytännön suunnttelutyö 

Erityistä uutta kaavamuotoa ei esitetty tarvit- 
tavan. 	Esimerkkikunnissa laadittu materiaali 
riittää jatkotyön pohjaksi muille lääninhalli- 
tuksille ja kunnille. 	Suurimmassa osassa ran- 
nikko- ja saaristokuntia riittää suunnittelu- ja 
ohjaustarpeen tyydyttämiseksi melko karkea 
yleissuunnitelma tai pelkkä tarveselvitys. Sel-
vitystyön käydessä monimutkaisemmaksi voidaan 
tarvita yksityiskohtaista suunnittelua. 

Vesialueiden suunnittelu vaatii yleispiirteisel-
lä tasollaan ehdottomasti eri hallintokuntien 
yhteistyötä kunnissa sekä kuntien välistä yh- 
teistyötä. 	Asianosaisten kuuleminen ja asuk- 
kaiden mukaan ottaminen toimintaan on tärkeää 
aina yksityiskohtaista suunnittelua myöten. 
Detaljisuunnittelun ongelmia on kuitenkin se, 
etteivät veteen kytkeytyvät toiminnat laittei-
neen ole rakennuslupamenettelyn alaisia. 

Fyysinen suunnittelu tuo usein esille sellaisia 
ongelmia, joiden ratkaisemiseksi luonnontieteel-
linen merentutkimus voi aikaansaada hyviä tulok-
sia (Landskronan satama) (11). Näissä tapauksis-
sa yleensä tarvitaan yksityiskohtaista suunnit-
telua (områdespl}an). Tavalliset kyseeseen tule-
vat käyttömuodd\ ovat satamien rakentaminen 
täyttöalueineen ja vesiviljely. 

Vesiympäristön laadun ®  luonteen ja sietokyvyn kuvaus 

Vesiympäristön laatuselvitykset on erittäin 
tarpeellista koota luonnontieteelliseksi kuvauk-
seksi. Selvityksen tekemistä tulee kehittää 
niin muodon kuin sisällönkin suhteen ja niitä on 
voitava laatia koko läänin vesialuetta koskevina 
tai jonkin yksityiskohtaisen suunnitelman vesi-
alueelle. Useimmissa tapauksissa riittää pää-
töksenteon pohjaksi tieto joistakin avainmuuttu-
jista kuten pohjatyypistä ja vesitaseen arvois-
ta. Ympäristökuvausten laadinnasta vastaa Ruot-
sissa lääninhallitus, koska se on tähän työhön 
sopivin viranomainen. Selvitys tehdään yhdessä 
Naturvårdsverketin, Haysresursdelegationin ja 
kunnan kanssa (11). 

Vesialueelle sijoittuvat teknisen huollon yhteydet 

Ensisijaisesti ovat kyseessä viemäri- ja vesi-
johdot sekä tele- ja sähkökaapelit. Näiden 
yhteensijoittamista olisi tutkittava, jotta 
muulle vesien käytölle aiheutuvat haitat jäisi-
vät vähäisiksi. Saaristo- ja rannikkosuunnitte-
lun yhteydessä olisi yhtenäiset linjausvaihtoeh-
dot tutkittava. 



Ruotsalaisten mukaan tuuli- ja aaltoenergian 
hyväksikäyttöä on selvitettävä alueilla, joissa 
kehittämismandollisuudet ovat olemassa. Asiassa 
on perusteltua edetä varsin varovaisesti meri-
ja saaristoalueen luonteen mukaisesti ottaen 
huomioon maisemalliset, merenkulun ja kalastuk- 
sen näkökulmat. 	Vedessä tuotetun biomassan 
käyttöä polttoaineena tutkitaan niinikään (11). 

Lääninhallitusten merkitys on Ruotsissa suuri 
tietoaineksen järjestämisessä suunnittelua var-
ten ja suunnitteluyhteistyön organisoinnissa. 
Lääninhallitusten on kyettävä tekemään aloite 
sekä vetää ja avustaa selvitystyöt yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa. Lääninhallitusten 
olisi laadittava rannikon ja saariston ympäris-
tökuvauksen ohella selvitykset vesialueiden 
käytöstä, kuten koesuunnittelussa mukana olleet 
läänit tekivät. Vastuu pelastuspalvelusta ja 
ympäristönsuojelusta antaa aiheen lääninhalli-
tusten voimakkaammalle osallistumiselle väyläs-
tön kehittämistyöhön sekä vaarallisten aineiden 
kuljetukseen. Miten tämä käytännössä jurjeste-
tään on Ruotsissakin oman selvityksensä aihe. 
Samaten lääninhallitusten tulisi olla mukana 
myös vesilain mukaisten lupien myöntämisessä 
jatkossa selvitettävällä tavalla. 

Valtionhallinnon keskusvirastojen tulee olla 
mukana työssä kansallisen tason näkökulmien ja 
ongelmien saattamisessa läänien ja kuntien tie-
toon. Pohjakarttamateriaalin kehittäminen sekä 
suunnittelu- että tutkimustyötä varten on hyvin 
tärkeä kehittämistoimenpide. 	Perusaineiston 
käsillesaatavuus ja käyttökelpoisuus ovat myös 
merkittäviä tekijöitä itse työssä. 

Ruotsissa kuntien kyky käsitellä vesialueisiin 
kytkeytyneitä kysymyksiä on sidoksissa sen mah-
dollisuuksiin ohjata kehitystä rakennuslupame- 
nettelyn avulla. 	Olisi harkittava joidenkin 
toimintojen saattamista luvanvaraisiksi vesialu-
eilla (11). 

Jotta kunta voisi ohjata ja valvoa vesialueel-
laan tapahtuvaa, etenkin vesiviljelyyn liittyvää 
toimintaa, tulisi eräiden laitteistojen ja lai-
tosten rakentaminen saattaa kunnan myöntämän 
luvan varaiseksi toiminnaksi nykyistä käytäntöä 
laajemmassa mielessä (13). 
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2.2 Norjalainen esimerkki 

2.2.1 Austevollin vyöhykesuunnitelma (soneplan) 

Maankäytön suunnittelua on tehty Norjassa vuoden 
1965 rakennuslain pohjalta. 	Vuonna 1986 uusi 
suunnittelulaki antoi kunnille oikeuden suunni-
tella vesialuettaan. Uutta toimintaa kutsutaan 
rannikkosuunnitteluksi 	(kystsoneplanlegging). 
Samanaikaisesti on norjalainen vesialueiden 
käyttö aktivoitunut ja muuttanut luonnettaan 
moninaiskäytöstä erityisiä laitoksia vaativaksi 
erityiskäytöksi, kuten esimerkiksi kalanviljely-
laitokset ja pienvenesatamat. On syntynyt tarve 
suunnitella maa- ja vesialueet yhdessä. 

Rannikkosuunnitteluun ei ole syntynyt mitään 
erityistä laissa määriteltyä suunnitelmatyyppiä 
vaan toiminta on syntynyt erilaisten suunnitel-
maluonnosten kautta kytkeytyneenä muuhun kunnal-
liseen tai seudulliseen suunnitteluun. Ratkaisu-
tavat ovat olleet lisäksi erilaisia eri alueiden 
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Suunnittelulla 
tähdätään uusien toimintojen luontiin, uusien 
työpaikkojen syntyyn ja talou:dellisen kasvun 
tukemi seen 

Austevollin suunnitelma (8) sai alkunsa valta-
kunnallisesta Rannikkovyöhykkeen kilpailevat 
käyttömuodot"-projektista, jossa keskeisinä 
ongelmina olivat kalanviljely (akvakultur), 
pienvenesatamat ja jätevesien johtaminen. Tämä 
osaprojekti alkoi tutkimuksena "Resurssien in-
ventointi suunnittelua varten". 

Austevoll on pieni saaristokunta noin 100 km 
Bergenistä etelään. Suunnittelualue kattoi sen 
keskeisen osan ja tärkeinä tavoitteina olivat 
vesialueen käytön konfliktien estäminen sekä 
käytön tehostaminen elinkeinotoiminnan resurssi-
na. 

Kunnan tavoitteista olivat keskeisimmät: 
- sellaisten elinkeinotoimintojen priorisointi, 
jotka olivat riippuvaisia resurssiperustaises-
ta sijoittumisesta 

- liikenteen ja satamien tarkka huomioiminen 
- vapaa-ajan käyttöön varattujen luonnonalueiden 
säilyttäminen 

- kalastuksen ja rannikkokauppaan kytkeytyvien 
kulttuurimuistojen säilytys 

- lomamökkien rakentamisen salliminen vain niil-
le osoitetuilla alueilla. 



Inventoinnissa tarkasteltiin pääasiassa vesialu-
eita. Maankäyttöä tarkasteltiin vain silloin, 
kun sillä oli merkitystä vesien käytölle. Ny-
kyinen käyttö ja käyttömandollisuudet otettiin 
mukaan tarkasteluun. Tuloksena syntyivät seuraa-
vat 5 teemakarttaa: 
- vesivarat ja käyttömandollisuudet 
(veden laatu, rannat, sopivuus eri kd_yttöihin) 

- kalastus, kalankasvatus ja liitä.nniistoiminnat 
- vapaa-aika sekä luonnon- ja kulttuurihisto- 
riallinen suojelu 

- asutus 
- liikenne ja kunnallistekniikka. 

Näiden pohjalta laadittiin varsinainen suunni-
telmakartta, soneplan, jossa esitettiin aluejako 
luokiteltuna kolmeen eri pääkäyttötarkoitukseen: 
1) liikennealueet 
2) kalastusalueet, kasvu- ja tuotantoalueet sekä 
3) maa-alueiden osalta keskeiset kehittämis- ja 

suojelualueet. 

Käytännön työssä nousi Austevollissa esiin koko 
joukko ongelmia: 
1) eri käyttömuotojen ympäristöllisten ja alu-

eellisten tarpeiden puutteellinen tunteminen 
2) vaillinainen tietous eri osa-alueiden ominai-

suuksista ja käyttömahdollisuuksista 
3) sopivien pohjakarttojen puute 
4) vesialueiden omistusoikeuden ja käyttöoikeu-

den epäselvyydet 
5) veden käytön ohjaamisen mahdollisuudet ja 

siitä koituvat seuraukset 
6) puutteellinen suunnittelumetodiikka. 

Vesialueiden ottaminen mukaan suunnitteluun 
perustuu esimerkiksi kalankasvatusaltaiden voi-
makkaisiin ympäristövaikutuksiin ja vielä puut-
teellisiin tietoihin veden ekosysteemeistä. 
Norjassa on meneillään valtakunnallinen selvitys 
vesiviljelyn kehittämisestä. Työ on ohjelmoitu 
tuottamaan tuloksensa ja toimenpidesuosituksensa 
vuosina 1988-1989 (49). 

Saaristoprojekti on saanut alkunsa epäviralli-
sista neuvotteluista Tukholman läänin maakunta- 
käräjien 	(landsting) ja Ahvenanmaan maakunta- 
hallituksen kesken vuonna 1970. Suomen ja Ruot-
sin välinen lauttaliikenne oli kasvanut niin 
voimakkaasti, että tarvittiin yhteistä satamien 
ja väylien suunnittelua yli Ahvenanmeren. Vuot-
ta myöhemmin tulivat mukaan Varsinais-Suomen 
maakuntaliitto ja seutukaavaliitto sekä Tukhol-
man ja Turun ja Porin lääninhallitukset (40). 



V. 1972 tehtiin esitys Pohjoismaiden neuvostossa 
pohjoismaisen ympäristö- ja saaristoinstituutin 
perustamisesta Ahvenanmaalle. 	Asia eteni Poh- 
joismaiden ministerineuvostoon, joka laaditutti 
v. 1977 esitutkimuksen yhteistyömahdollisuuksis-
ta Tukholman seudun, Turun ja Ahvenanmaan kes- 
ken. 	Neuvottelujen tuloksena Ahvenanmaan maa- 
kuntahallitus teki rninisterineuvostolle yhteisen 
esityksen erityisen saaristoprojektin käyntiin 
saattamisesta. Vuonna 1978 projekti sai talou-
delliset edellytykset toimintansa aloittamisek-
si. 

Projektin tehtäväksi tuli maitten välisten kon-
kreettisten yhteistyökysymysten hoito Tukholman, 
Ahvenanmaan ja Turunmaan saaristossa soveltaen 
muilla pohjoismaisilla saaristoalueilla jo hankit-
tuja kokemuksia. Tärkeäksi toimintaperusteeksi 
määriteltiin saariston asukkaiden elinolojen ja 
ympäröivien alueiden vapaa-ajanviettotarpeiden 
yhteensovittaminen. Tämän kehyksen sisällä hae-
taan jatkuvasti tarpeiden ja resurssien mukaan 
uusia osaprojekteja. 

Käytännön työtä johtaa alueiden välinen ylemmän 
virkamiestason johtoryhmä, jonka apuna toinivat 
osaprojektien asiantuntijaryhm rt. Vuotuinen 
kokous toimii katto-organisaationa luottamus-
miesten ja johtavien virkamiesten tasolla. Saa-
ristomeren yhteistyöneuvosto ja sen työvaliokun-
ta ohjaavat käytännön toimintaa. 

Kesällä 1980 sai projekti kokopäivätoimisen 
projektipäällikön, joka toimii esittelijänä 
neuvostossa, avustaa eri asiantuntijaryhmiä ja 
vastaa hallinnosta jne. Projektin toimintaa on 
paljolti ohjannut periaate: Välttä i politiikkaa 
ja byrokratiaa ja pyrkiä suoraan tuloksiin. 

Projektin työ voidaan jakaa kolmeen osaan:  
- jatkuva tietojen vaihto eri osapuolten kesken 
- selvitystyö ja 
- konkreettiset projektit. 

Tietojen vaihto perustuu siihen, että osa-aiuei-
den edustajat tapaavat toisiaan jatkuvasti eri 
organisaatiotasoilla ja eri teemojen puitteissa. 
Henkilökohtaiset yhteydet helpottavat asioiden 
hoitoa ja mahdollistavat osaltaan ongelmakysy-
mysteri hoitamisen ennenkuin ne ehtivät vaikeutua 
liikaa. Tä11ä tavalla pyritään ratkaisemaan 
vallitsevia ongelmia mahdollisimman paljon. 
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Selvitystyön tuloksena syntyy raportteja saaris- 
ton ongelmista ja niiden ratkaisutavoista. Sel- 
vitykset ja raportit liittyvät käytännön kehi- 
tystyöhön ja osaprojekteihin. Nämä muodostavat 
toiminnan keskeisen osan. Osaprojekteista 
voidaan mainita (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47): 
- pienvenemerikortit 
- vierassatamat 
- vuokramökkiopas 
- pyöräilyreitit saaristossa 
- saaristoturismin markkinointi 
- haketerminaali ja 
- kotiteollisuuden ohjaajat ja muotoilijat. 

Toiminnan avulla on saavutettu myönteinen asen-
noituminen saaristoon niin valtakunnallisella 
kuin yhteispohjoismaisella tasolla. Projektin 
organisaatio on epäbyrokraattinen ja pyrkimys 
suoraan toimintaan käytännön ongelmien kautta on 
ollut onnistunutta® Puutteina ovat olleet nor-
maaliin tapaan niukat taloudelliset resurssit. 
Raporttien kääntäminen suomenkielelle on alka-
massa saaristoasiain neuvottelukunnan toimesta. 
Ongelmana on myös ollut kuntien saaminen mukaan 
projektiin, jossa toimiva organisaatio on perus-
tunut ylikunnalliselle tasolle. 

Organisaatiota kehitetäC;n muuttamalla vuosiko-
kous vuotuiseksi, teemasidonnaiseksi konferens-
siksi, johon tulisi edustajia laajemmasta osan-
ottajajoukosta kuin aikaisemmin. Konferenssin 
merkitys olisi lähinnä ohjaava ja keskusteleva® 
Tavoitteena on saada mukaan niin eturyhmät kuin 
kunnatkin. 

Yhteistyöneuvoston kokoonpanoa laajennetaan, se 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee 
konferenssin suositukset, laatii toiminnan suun-
taviivat ja periaatteet sekä käsittelee yhteis-
työhallituksen sille esittämät asiat. 

Yhteistyöhallitus muodostetaan entisestä yhteis-
työneuvoston työvaliokunnasta. Hallitus toimii 
toimintaa ohjaavana elimenä ja se voi asettaa 
erilaisia valiokuntia ja se nimittää eri asian-
tuntijaryhmien jäsenet® 

Saaristoprojektissa on laadittu useita raportte-
ja kuten Korppoon ja Föglön vierasvenesatamien 
esitutkimusraportti, Lauttojen peräaaltoraportti 
ja Saaristomeren katastrofivalmiusraportti. 

Konkreettisiin kehittämishankkeisiin liittyvät 
seuraavat selvitykset: 
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Pienvenemerikortit 

Ahvenanmaalle ja Turun saaristoon on laadittu 
Suomen Merenkulkuhallituksen kanssa yhteistyössä 
erityiset pienveneille tarkoitetut merikortit, 
joissa on tietoa vakituisen asujaimiston elin-
olosta, veneilijöiden oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä jokamiehenoikeudesta eri osa-alu-
eilla. Rakennetut pienvenesatamat sis.änajoväy-
lineen ori niinikään merkitty kortteihin. (41) 

Vierassatamat 

Tavoitteena on ollut rakentaa eri osa-alueille 
omat palveluvarustetut veriesatamat, joihin pien-
veneliikenne ohjataan® Veneilyn lisääntyessi on 
sen palvelutoimintaa kehitettävä. Osana t~itä 
kehitetCiän saaristoprojektin mukaan kullekin 
suuremmalle saariston osa-alueelle, lähelle 
tiheimmin liikennöity,J u väyliä ympiristöllisesti. 
laadukkaita pienvenesatamia, joihin vapaa-ajan 
liikenne voidaan kanavoida. Tälläi tavalla eh-
k~iistaän roskaantumista ja saaristolaisten elin-
keinotoiminnan häiriintymistä. 

Mökkikäsikirj at 

Saaristoprojektin ty:bn yhteydessä laadittiin 
myös ohjekirjanen vuokrattavien kesIimökkien 
rakentamisesta, hoidosta ja yllipidosta seksi 
rahoituksesta ja markkinoinnista. Tavoitteena 
on saada aikaan monipuolinen vuokramökkitarjonta 
saaristoalueelle sesonkiajoiksi vapaa-ajan viet-
tomandollisuuksien monipuolistajana ja elinkei-
notoiminnan tukena (42, 43). 

Toiminta on alkantat Ahvenanmaalla ja siitä saa-
dut kokemukset ja opit ovat sovellettavissa 
toiminnan edelleenkehittämistä varten. 

Platkailun kehittämiseksi on saaristoprojektin 
puitteissa myös laadittu suunnitelmat pyöräily-
reittiverkostoksi Saaristomerellä ja Ahvenan-
maalla. Projekti on varsin laaja ja siihen 
kytkeytyvt majoituspaikat, lauttayhteydet, 
nhtävyydet ja toiminnallinen sekä aikataululli-
nen koordinointi. Pyöräilyreitit saattavat olla 
hyvinkin merkittäväksi kehittyvä aihe. 

Nuorisoa on erityisesti ajateltu luotaessa reit-
tiverkosto saaristoalueelle. Samalla informoi-
daan vallitsevista määräyksistä, ohjeista ja 
olosuhteista (43). 
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Energiahuollon näkökulmasta on pohdittu saaris- 
tometsien hyödyntämistä, 	Eräs konkreettinen 
selvityskohde on ollut puuhakkeen tuotanto. 

2®3®3 Yhteispohjoismaisen saaristoprojektin kuluessa 
ilmenneitä ongelmia 

Eristyneisyys on saariston ydinongelma. Liiken-
neyhteyksien heikkoudet ovat juuri keskeinen, 
ongelmia aiheuttava tekijä® 

Kehittämistoiminnassa annettu taloudellinen tuki 
tarvitsee määrittely- ja,laskentaperusteet sama-
ten kuin tilastollisen tietopohjan. Molemmissa 
tapauksissa törmätään luokittelun ongelmiin. 
Saaristo on moninaisammatteineen ja pienimitta-
kaavaisine toimintoineen hankalasti sovelletta-
vissa tavanomaiseen ohjeilla ja asetuksilla 
säänneltyyn tilastointiin, raportointiin ja 
tukitoimenpiteisiin0 

Saaristoelinkeinojen aluepoliittinen tuki on 
1980-luvulla kehittynyt siten, että pienimuotoi-
set toiminnat ovat aiempaa paremmin saaneet tu-
kea. Koska verontasausavustus ei ota huomioon 
saariston erityispiirteitä on suurin osa saaris-
tolain kunnille suomista eduista koitunut näiden 
kuntien mantereen haja-asutusalueelle. 

Lähes kaikilla saaristoalueilla on valtio mer- 
kittävin työnantaja. 	Saaristossa sijaitseviin 
työpaikkoihin olisi saariston asukkailla oltava 
etuoikeus sijoittua. Valtionhallinon työhönot-
tonormit ovat kuitenkin sellaisia, että saaris-
ton työllisyysnäkökohdat jäävät usein ottamatta 
huomioon. Eri valtionhallinnon sektoreiden 
olosuhteet ovat erilaisia, niinpä merenkulkuhal-
lituksen, puolustusvoimien, tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen, merivartiolaitoksen sekä posti- ja 
telelaitoksen saaristolaisten työllistäminen 
saaristoalueilla vaihtelee huomattavasti. Asiaan 
kuitenkin kiinnitetään vakavaa huomiota saaris-
toalueiden kehittämisen näkökulmasta siten, että 
mitään valtion työpaikkaa saaristossa ei saa 
lopettaa ilman saaristoasiain neuvottelukunnan 
lausuntoa. Tämä järjestelmä onkin toiminut® 
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Koulutuksen avulla olisi pyrittävä nostamaan 
saaristolaisten ammattitaitoja siten, että työ-
paikkojen tarjonta ja työhön hakeutuva työvoima 
kohtaisivat toisensa laadullisesti onnistunees- 
ti 	Eräissä saaristokunnissa on valtion työ- 
paikkojen määrä jo 20-30 ö koko kunnan työpai- 
koista. 	Eri hallinnon aloilla suunnitellaan 
omia toimintaohjelmia ongelman suhteen. 

2.3.4 Johtopäätöksiä yhteispohjoismaisesta 
saaristoprojektista 

Eräänä keskeisenä asiana haetaan saaristoprojek-
tissa asennemuutosta suhteessa saaristoon. Tär-
keinä syin ä saaristoalueen suhteelliseen taantu-
miseen nähd«än ajattelu- ja asennoitumistavat. 
Saaristoprojektin raporteissa pohditaan varsin 
paljon muutoksen tarpeellisuutta, haetaan tapoja 
muuttaa suhtautumista. Raportissa pohditaan 
miten saaristoalueille saataisiin kyky ja 
taito hoitaa 	itse asiansa tai vieläpä miten 
saada aikaan dynaaminen kehittmis- ja kehitys-
kyky. Keskeisinä keinoina nähtiin ammattitaidon 
nostaminen, toiminnallisten resurssien lis~iimi-
nen, elinkeinoystävällisen ympäristön luominen 
ja saaristolaisten itsensä ja yritysten välinen 
positiivinen yhteistyö. 

Tässä tähdätään hyvin selvästi elinkeinotoimin-
nan edellytysten kehittämiseen saaristolaisten 
omilla ehdoilla valtiovallan antamien lisäre-
surssien tukemana. 

Eräänä ongelmallisena aiheena on esimerkiksi 
saaristolaisten keskinäisen yhteistoimintakyvyn 
parantaminen, joka olisi eräs keino pyrkiä rat- 
kaisemaan alueen ongelmia. 	Saariston fyysinen 
rakenne, vaikeat yhteydet ja pieni väestömäärä 
luovat varmasti omalta osaltaan kynnyksiä t~irnän-
tyyppiselle kehittämisajattelulle. Väestön ikä-
ja kielirakenne voivat niinikään vaikeuttaa 
yhteistoiminnan edellytyksiä. 

Saaristoluonnon kulutuskestävyys on jo nykykäy-
tössi, etenkin vapaa-ajan vietossa ylittynyt. 
Eräs tapa pyrkiä korjaamaan tilannetta on joka-
miehenoikeuden rajoittaminen saaristossa. Sama 
ajatus ilmenee sekä saaristoprojektin että ruot-
salaisen kokeilusuunnittelun aineistossa. Vir-
kistyskäytön laajuus ja sen voimakas kulutusvai-
kutus ovat ylittäneet lainsäädännössä ennakoidun 
kehityksen. Kysymys on laaja juridinen kokonai-
suus. Jo nyt Ahvenanmaalla sovelletaan tiuken-
nettua mallia jokamiehenoikeuksista. Telttailu, 
tulenteko ja rantautuminen ovat tästä esimerkke-
jä. Toimenpiteet ovat hyvin perusteltuja ja 
ohjeita noudatetaan verrattain hyvin. (48) 



Väylästön erilaistuminen 

Saaristoprojektin alueella Turun, Ahvenanmaan ja 
Tukholman saaristossa on lauttaliikenne varsin 
vilkasta ja aktiivista. Väylät ovat usein ka-
peita ja vapaa-ajan veneily tuottaa ongelmia 
ammattimaiselle liikenteelle. Lisiksi veneilyn 
vaatimat väyläsyvyydet ovat huomattavasti pie-
nemmät kuin autolauttojen. 

Tämä on luonut perustan ajatukselle väylästön 
erottelusta ja erityisistä pienvenemerikorttien 
laadinnasta. 	Näihin on merkitty tavallisista 
merkikorteista poiketen pienveneilylle hyödyl-
listä tietoa runsaammin: satamat sisäänajoväyli-
neen, lauttaväylien varaukset, nähtävyydet, 
palvelupisteet jne. Matkaveneilyn nopea lisään-
tyminen on pakottanut toiminnan järjestämiseen 
ja kanavoimiseen omille alueilleen siten, ettei-
vät siitä koituvat haitat muodostu liian suu-
riksi ammattimaiselle merenkululle. Toiminnasta 
saadut kokemukset ovat myönteisiä myös saaristo-
asukkaiden näkökulmasta. 

Turussa on syntynyt laaja saariston kehittämis-
projekti eri yliopistojen ja korkeakoulujen sekä 
saaristokuntien ja valtion piirihallintoviran- 
omaisten kanssa. 	Juuret tälle toiminnalle 
näyttävät osaltaan löytyvän saaristoprojektin 
vuosikokouksista ja vuotuisista konferensseista. 
Tutkitun tiedon mahdollisimman nopea hankkiminen 
ja soveltaminen saaristo-olosuhteisiin on tar-
keät~i. Yhteistyön olisi oltava molemminpuolista 
niin että saaristo pääsisi myös määrittämään 
tutkittavia teemoja ja ongelmia. 

Saaristoon liittyvää tutkimustoimintaa on esiin-
tynyt Suomessa kauan kaikilla saaristontutkimus-
laitoksilla ja -asemilla. Tärkeänä ongelmana on 
hankitun tiedon merkityksen arviointi saaristo-
laisten jokapäiväiselle elämälle. Niinikään 
tiedon saattaminen ymmärrettävään muotoon siten, 
että se olisi kaikkien saavutettavissa ja käy-
tettävissä on keskeinen kehityskohde. Neuvotte-
lu-, koulutus- ja ongelmasidonnaiset keskustelu-
päivät saaristossa tulisi organisoida hyvin, 
jotta tiedon välittycoinen aina ruohonjuuritasol- 
le onnistuisi. 	Probleemakenttää on pohdittu 
useissa yhteyksissä. 
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Vesialueiden omistuksen vaikutus suunnitelmien toteuttamiseen 

Maan tai vesialueen omistaminen Suomessa on 
perinteisesti vakava asia. Ilman omistajan 
mukanaoloa tai suostumusta lähes kaikki maaperää, 
vesialuetta, kasvillisuutta ja kiinteitä raken-
nelmia koskeva toiminta on vaikeata. Vesialueiden 
rakentamisessa ja kehittämisessä on aivan 
välttämätöntä saada alueiden omistajat mukaan 
toimintaan. Huomattava määrä on kalastuskuntien, 
yhteisöjen ja yritysten vesialueita. Ongelmaan 
on viitattu, tarkemmin sitä erittelemättä, 
saaristoprojektissa samoin kun Skärgård-jul-
kaisuissa.  

e y e  

3.1 Saaristopolitiikasta Suomessa 

3.1®1 Saaristopolitilkan alkuvaiheet 

Saaristopolitiikalla ja saaristo-olojen kehit-
tämisellä on Suomessa pitkät perinteet. Valtio-
neuvosto asetti jo vuonna 1949 saaristokomitean 
kartoittamaan saaristoväestön tilannetta ja 
laatimaan ehdotusta sen parantamiseksi. Komitea 
sai tehtäväkseen myös lausuntojen antamisen ja 
erillisten aloitteiden teon. Komitea jätti 
mietintönsä valtioneuvostolle vuonna 1957. 

Vuonna 1958 valtioneuvosto nimitti saaristoasiain 
neuvottelukunnan, jonka asema määriteltiin asetuk-
sella v. 1961. Tässä yhteydessä neuvottelukunnan 
toiminta-alue laajennettiin myös sisävesistöjen 
saaristoihin. Saaristoasiain neuvottelukunta 
aloitti 1970-luvun puolivälissä laajan selvitys-
työn, joka päättyi esitykseen saaristolaista. 
Lakiesitys kävi laajalla lausuntokierroksella 
ennen valtioneuvostolle luovuttamista ja kisittte-
ly hallituksessa ja eduskunnassa kesti noin 
vuoden. Tasavallan presidentti vahvisti lain 
kesäkuussa 1981 ja se astui voimaan 1 . marraskuuta 
1981. Saaristolaissa säädettiin myös saaristo-
asiain neuvottelukunnan asettamisesta. Uusi 
asetus neuvottelukunnasta annettiin huhtikuussa 
1987 (Asetus 387/87). 

Saaristoasialn neuvottelukunta 

Saaristoasiain neuvottelukunta on koko toimintan-
sa ajan käsitellyt vakinaiselle saaristoväestölle 
olennaisia kysymyksiä. Saariston liikenneyhteyk-
sien parantaminen on ollut etusijalla neuvottelu-
kunnan työskentelyssä. Muitakin toimintoja mm. 
elinkeinoelämän, sosiaaliturvan, koulutuksen ja 
ympäristönhoidon piiristä on kuulunut neuvottelu-
kunnan työhön. Neuvottelukunta on tehnyt selvi-
tyksen mm saariston elinolosta laajan kyselyn 
avulla sekä selvityksen kalankasvatustoirainnan 
mahdollisuuksista ja vaikutuksista saaristoon. 
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Koska saaristopolitiikka sai ajan myötä yhä 
laajemman sisällön, kytkettiin se yleiseen 
aluepolitiikkaan ja neuvottelukunta siirtyi 
muiden aluepoliittisten asioiden mukana VNK:sta 
v. 1983 sisäasiainministeriön aluepoliittiselle 
osastolle. Saaristoasiat valmistellaan v. 1986 
perustetussa maaseutu-ja saaristoasiain toimistos-
sa, jossa työskentelee neuvottelukunnan pääsih-
teeri. 

Saaristoasiain neuvottelukunnan tehtäviksi on 
asetuksessa 387/87 määritelty: 

1) saaristolain toteutumisen seuranta 
2) saaristo-olojen seuranta ja tiedonhankinta 
sekä yhteistoiminta kuntien ja muiden tahojen 
kanssa 
3) kuntien ja järjestöjen tekemien esitysten 
käsittely sekä 
4) esitysten tekeminen ja lausuntojen antaminen 
ministeriöille ja muille viranomaisille (3 §). 

Neuvottelukunnan kutsuu valtioneuvosto eduskunnan 
vaalikaudeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan 
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
lisäksi enintään 18 jäsentä varamiehineen. 
Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee 
olla saaristoasiain tuntemusta, muista jäsenistä 
yhden on edustettava seuraavia ministeriöitt: 
sisäasiain-, puolustus-, valtiovarain-, maa- ja 
metsätalous-, liikenne®- sekä kauppa- ja teolli-
suusministeriöitä. Muiden jäsenten tulee edustaa 
eri saaristoalueita ja eri kieliryhmiä ja olla 
saaristo-oloihin perehtyneitä (1 §). Neuvot-
telukunnalla voi olla lisäksi pääsihteeri, muita 
sihteereitä, tutkijoita ja muuta tarvittavaa 
henkilökuntaa ja se voi teettää tarvittavia sel•-
vityksiä (4 §). 

Laki saariston kehityksen edistämisestä astui 
voimaan 1. marraskuuta 1981 (laki 494/1981) 

Lain tarkoituksena on saariston kiinteän asutuk-
sen turvaaminen sekä maisemakuvan ja luonnon 
suojaaminen ympäristöhaitoilta. Tähän tulee 
pyrkiä valtion ja kuntien toimin luomalla 
väestölle riittävät mahdollisuudet toimeen-
tuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin 
(2 §). 

Laissa on määritelty ensin saariston käsite, 
jossa tärkeimpänä kriteerinä on kiinteän tieyh-
teyden puuttuminen. Valtioneuvoston päätöksellä 
saaristoon kuuluvaksi voidaan katsoa muitakin, 
saaristoon verrattavissa olevia alueita. Saaris-
tolain piiriin kuuluvat sekä merialue että 
sisävesistöt (3 § ja 9 §). 



107 

Saariston kehitystä tulee saaristolain mukaan 
edistää seuraavilla toimilla: 

- elinkeinotoiminnan tukemisessa on saariston 
erityisolosuhteet katsottava tukea lisää-
väksi tekijäksi. (4 §) 

- valtion on pyrittävä huolehtimaan vakinaiselle 
väestölle tarpeellisista liikenne- ja kuljetus-
palveluista (5 §) 

- valtion ja kuntien on huolehdittava vakinaisen 
väestön peruspalveluista sekä saaristo-oloissa 
tarvittavista erityispalveluista (6 §) 

- valtion tulee pyrkiä turvaamaan valtion työpai-
kat saaristossa (7 §) 

- alueiden käytön suunnittelussa, kuten kaavois-
sa ja muissa vastaavissa suunnitelmissa on 
erityisesti otettava huomioon saaristolain 
tavoitteet (8 §) 

- valtioneuvoston määrittelemälle saaristokun-
nalle voidaan myöntää ympäristönhoitoavustusta 
saaristoluonnon suojelemiseksi tai maisemakuvan 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi (12 §) 

Ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää hakemuk-
sesta suoraan tämän lain perusteella, muista 
lain tarkoittamista tukitoimista on säädetty 
erikseen. Saaristolaki on siten puitelaki. 

Saaristolaissa on lisäksi säädetty saaristoasioi- 
den hoidosta kunnassa (11 5) sekä saaristoasiain 
neuvottelukunnan asettamisesta (14 ). Saaris-
toasiain neuvottelukunnan teht~.ivänä on saariston 
kehityksen edistämistä koskevien toimenpiteiden 
valmistelu ja niiden vaikutusten seuranta. 

Valtioneuvosto on tehnyt 27.4.1989 päätöksen (Nro 
366) saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista. 
Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret sekä 
eräät erikseen mainitut alueet on määritelty 
kuntien saaristo-osiksi. 

Saaristolain (494/1981) lisäksi on saariston 
tukemiseksi voimassa seuraavia päätöksiä 

- Perusteet saaristoalueiden tukemiselle on 
esitetty laissa aluepolitiikasta (laki 1168/ 
1988), joka on voimassa v. 1988-93. Lain 13 
§:n mukaan ilman kiinteää tieyhteyttä oleva 
saari tai saariryhmä voidaan määrätä kuuluvak-
si aluepoliittisten toimenpiteiden suuntaami-
seksi ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen. Täta 
edelsi laki ja asetus tasapainoisen alueelli-
sen kehityksen edistämisestä (532/81, 4/82). 



- P i itös sisäasiainministeriön oikeudesta mäLir ity` 
saaristoalueiden tukemisesta (valt. neuv. Vldp 
307/1989) 

- P1'1itös siitä, pitkä alueet kuuluvat saaristoalu-
eiden tuen piiriin (sisa-_asianmin. S Mp 369/19e9). 
Putcksen mukaan ilman k"! inte 	tieyhteytt i 
olevat kkehitysalueicien saaret kuuluvat ensimnii-
sen perusvyöhykkeen I,-tulcialueeseen, jolla tuki 
on suurempi kuin B-alueilla. iiuut saaret kuulu-
vat B-tukialueeseen 

- Ptös saaristokuljetusten tukemisesta (valt. 
neuv. VNp 311/1902) 

Saaristokuljetusten tukea voidaan maksaa ensim-
m iseen Nerusvyöny,:keeseen kuuluvilta, ilman 
kiinteC-:{ tieyhteyttu olevilta saarilta alkavista 
tavarankuljetuksista. Kuljetustuki. voi koskea 
seuraavia tuotteita: elintarvikkeita ja nautin-
ta-aineita, kivi- ja maalajeja, kivenneisaineita 
ja niiden valmisteita, puuta ja puuteoksia, 
paperiteol.lisuustavaroita, metall.iteollisuusta-
varoi_ta, koneita ja laitteita, kemian teollisuu-
d.an tuotteita (lukuunottamatta lannoitteita) ;  
tekstiilituotteit.a, mattoja, nahkoja ja turkik--
sia sekt punonta- ja korit3i. 

i'iuita saariston kehitystl edistivii lakeja ja 
asetuksia ovat olleet mm: 

- Laki kuntien yleisistL rahoitusavustuksista 
(L 1 034/1 985, voimassa 1986 loppuun) , jossa 
saaristo-olosuhteet on mainittu tuen tarpeeseen 
vail.uttavina erityisseikkoina (3 F ja 
.L 1077/1977) 

- Asetus yleisistä rahoitusavustuksista (asetus 
232/1932) 

Asetus yksityisistä teist= (asetus 690/1962) 

- ilaatilalaki (laki 188/1977), jossa saaristokun-
nat on noteerattu aluejaossa ensimmäiseen ja 
toiseen tukivyöhykkeseen 

- Valtioneuvoston päitvkset maatalouden hintapo-
ilittisesta tuesta, saaristoalueet noteerattu 
mm® pinta-alalisässi ja kotielä inten lukuin frän 
mukaan maksettavassa avustuksessa 
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- Laki tuotantotoiminnan alueellisesta tukemi-
sesta (533/81), muut. 857/84 ja 1138/83). 
Laki sisälsi säännökset aluepoliittisista avus-
tuksista ja oli voimassa 1982-1989. 
Tämän on korvannut laki yritystoiminnan alue-
tuesta (1297/1988). 

- Asetus tuotantotoiminnan alueellisesta tukemi-
sesta (121/84, muut. 537/85), tämän korvaa ase-
tus yritystoiminnan aluetuesta (82/1989). 

- Laki kehitysalueiden verohuojennuksista 
(1073/1989) 

- Laki leimaverolain muuttamisesta (1074/1989) 

- Valtioneuvoston päätös investointi-, käynnis-
tys- ja kehittämisavustusten myöntämistä koske-
viksi periaateohjeiksi (351/84, muut. 47/85). 

Avustuksia voidaan myöntCåä teollisuudelle tai 
matkailulle. Avustusta antava viranomainen on 
kauppa- ja teollisuusministeriö. 

- Asetus pienyritystoiminnan tukemisesta (65/87): 
Asetuksen mukaan investointiavustus voi olla 50 
ja käynnistysavustus 40-50 %. 

Avustusta antava viranomainen on vuoteen 1987 
saakka ollut lääninhallitus (teemana maaseudun 
työpaikkakokeilu), vuodesta 1988 
KTM:n teollisuuspiiri ja vuodesta 1989 kauppa-ja 
teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoi--
misto. 

- Laki maaseudun elinkeinotoiminnan edistämisestä 
(1 03/86) : Lain mukaan investointiavustus voi 
olla 50 %, käynnistysavustus enintään 50 % ja 
kehittämisavustus 50-75 %. Avustusta antava vi-
ranomainen on maatalouspiiri. 

- Valmisteilla on uusi laki jolla maatilalaki muu-
tetaan maaseutuelinkeinolaiksi. Saaristot on 
tit ä koskevassa hallituksen lakiesityksessä ke-
väällä 1990 huomioitu mahdollisimman laajasti. 
Siihen sisältyy myös em. maaseudun elinkeino-
toiminnan tuki. 

- Ympäristöministeriö myöntää saariston ympäris-
tönhoitoavustuksia (mom. 35.11.62) mm. saaris-
ton maisemakuvan säilyttämiseen tai parantami-
seen ja rakennusten korjaamiseen. 
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3.1®4 Saaristokuntien elinkeinoelämän aktivointi 

Saaristoasiain neuvottelukunta käynnisti vuonna 
1989 saariston elinkeinojen aktivointikampan-
ajan, johon sis yltyi nelj projektia: 

1 ) Saariston elinkeinojen kehitt<<r,lisseer;iinaari 
Turussa, tammi- ja hyl nikllllssl 1989 

Seminaarin tarkoiLUlsan oli etsin uusia ideoita 
ja yhteistli linjaa elinkeinojen ]:ellin *,nti se_l le 
saaristossa ja k sitel1_ saaristoasiain neuvot-
teluJ unnan s unnitelma sa?riston elinkeinojen 
aktivoimisohjelmaksi. 

2) ;ic3c1z1StOk1lnt Ilti1l:ZlJvl: A, un lis syyskuu 1989  

Tarkoituksena on ollut tukea saaristokllntlen 
alinkeinojen kehitt -̀ mist-'. 8aailJtokllniJ::_a tai.-
josi tietotukea varsinaistsi.11e snaristokunnillc 
joita on 14: Drat sfj rd , Nauvo Korppoo, I outs-
kari, Inic' , KKustavi, t' aksailca , I a11.UOto, Vebmer- 
sairii IJGl'1 	Huvens 1 i, Sulkava , Velkaa j a 
Puunta let 

linikan raat.i arvioi sa ristokuntien elinkeino-
j en heikkouC et, vahvuudet, Alhat ja lniahlc ollisuu-
d.et ja teki esitykset kehittk mistoiraen pitei. si. 

Illnikassa nainopis Le oli vainiistelupl os =?S ;1 s Z 
kttntatasolla ja neuvottelukunnan siiiteerist3ss-_- 

unen kdynti kunnassa. Kunnissa j rj estettiin 
aivoriihitilaisuudet. ]euvottelukunnan sikten-
ristö neuvottelu toirnenpiteist8 eri virano!:iais-
ten kanssa ja klinikan raati neuvotteli kunnan 
johdon kanssa lopullisesta tointc-npiddepaketis ta. 
Tavoitteena oli sopia valtion eri virano'laisten, 
kunnan ja yksityisten yhteisc;jen kanssa tarvit-
tavista toimenpiteist , joihin osapuolet sitou-
tuvat. 

3) Saariston yritysprojekti, syksy 1989 - '.-cevP_t 
1990 

Tavoitteena oli saaristossa toimivien yritysten 
kannattavuuden sekv` kasvuedellytysten J:eizi.tte.:It.--
nen. 

Projektin järjestJJiniin tilaisuuksiin 14 saaris-
toa omaavassa kunnassa osallistui 237 yrittc`j . 
Tavoite, 150 yrittäjä, ylitettiin reippaasti. 
114 yritt8j lle tehtiin yritysanalyysi. Lisäksi 
annettiin 20 koulutusp' iv'_P jatkokonsultointia 
ryhmuiss: tai erikseen yrityskohtaisesti. Ponsul-
tointi koski koko liiketoimintaa tai sen eri-
tyisaloja kuten markkinointia, tuotekehittelyi, 
tuotannon kehitt mist.i ja laskentatointa. 
Projektia ohjasi ja valvoi projektiryhm'i, jossa 
oli edustus IRTM:n yrityskehitysosastolta, NEKis-
t8., 1,11b1NI:n maatalousosastolta sek,i kalastus- ja 
rnetsästysosastolta, SIi:n aluepoliittiselta osas-
tolta ja taloudellisista etujärjest~.3istä. 
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SAARISTOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN 

MARKKINOINTIKAMPANJA 1990 
HYVÄN ELÄMÄN SAARISTO 

Kampanjakunnat (55) 

Keski-Suomen Iäänl Joutsa, Jämsä, Keuruu, Kuhmoi-
nen, Luhanka • Kuopion ( ini Kuopio, Leppävirta, Tervo, 
Vehmersalmi, Vesanto • Kymen Iäänl Joutseno, Kotka, 
Pyhtää, Ruokolahti, Taipalsaari, Valkeala • Mikkelin lääni 
Anttola, Hartola, Heinävesi, Hirvensalmi, Kangaslampi, 
Punkaharju, Puumala, Savonlinna, Sulkava - Oulun lääni 
Hailuoto, Vaala - Pohjois-Karjalan lääni Juuka, Kesä-
lahti, Rääkkylä • Turun Ja Porin lääni Dragsfjärd, Houts-
kari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Kustavi, Merimasku, Nauvo, 
Parainen, Piikkiö, Rymättylä, Sauvo, Särkisalo, Taivas-
salo, Velkua, Västanfjärd - Uudenmaan lääni Inkoo, 
Pernaja, Porvoon maalaiskunta, Sipoo, Tammisaari 
Vaasan lääni Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Närpiö 

HYVÄN ELÄMÄN r wr Y 	i.+~ ryr 

t 

SAARISTO 
•i~ 

ING"\ARI- j 	A 	SIL/A LINER INGMJ\N 	r 



Tavoitteet 
. . . . • . . • e . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . 

• uusien yrittäjä- ja asukaskontaktien saaminen 
kampanjakuntl9n Ja erityisesti niiden saaristo-osiin 

• elinkeinoelämän monipuolistaminen 

E 	
• työtilaisuuksien luominen 

• työvoimapulan helpottaminen 

• saariston pysyvän asutuksen turvaaminen 

HYVÄN ELÄMÄN SAARIS~'O 

Kohderyhmät 
• . . r • • • e • • • • • • • • • • • . . ■ . . . • . • • . 

• yritykset ja uudet yrittäjät erityisesti 
pääkaupunkiseudulla 

• kunnasta muuttaneet 

• vapaa-ajan asunnon omistajat 

• paikkaan sitomattomat 

• luonnon ystävät 
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HYVÄN ELÄMÄN SAARISTO 
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4) Saariston markkinointipr.ojekti, vuosi 1990 

Saaristokuntien riarkkinoiritiprojekti koså:ee 55 
asuttuja saaria si.saltavaD kuntaa 9 1c;-1niss<_. . 
Sen tarkoituksena on saasia uusia yrityksii. ja 
asukk a:i.ta saaristokuntiln ja erityisesti vahvis-
taa saaristo-osien v est,3pohjaa. Saaristokuntien 
vaestbpoija on pudonnut n. 30 	vuodesta 1972. 

r.yv in elcim~ n saaristo -markkinointi}:al;;_: an j an 
kohdervhmi i ovat mm. 
- haluunm; uuttaj at 
- loma-asunnon omistajat eli saaristossa osan 
aikaa asuvat 
-- yrittij t ja asukkaat Brit` isesbi 1as.kbaupun--
kisettc}olla. 

_(ehittvvi,., aloja voivat olla luovan ty<3n amma - 
tlt, matkailu, li.iaaualoudien eYityi.ssektorit, 
kalanvi lj ely, kalan ja el inta_rvi :! eilen jalos-
tus, veneiden ja vern.=ilytarvi_'ikkceiden valmistus, 
r:;uu pienimuotoincen teollinen toiminta, kotiteol-
bisuus, taiteilija- -ammatit, korjaus- , asennus-
ja r_aIkernustyUt sela hoi Lot. yet. 1Carnuauja vahvis-
ta a myös saariston inatkail.ui_riaujoa. 

Projekti suuntaa em. }aoeteryliMiin erilaisia ak-
tivointitoimia, kuten suoranla:c` .J,i.nointia noten-
tiaalisille yrittäjille, ilmoittelua ja muuta 
tiedot ustoi rintaa. 

iaaristoasj.ain neuvottelu lcinta kartoittaa seu-
raaavaksi kohittmisohj alman j atkotoimen1)3.teet. 
ah;iollisia _ehi_tt _; isaei.1eete voivat olla mat-

'cailu, ett  :y3 sel ä kalatalous ja kalanviljely. 

3®2 Saaristoalueiden tutkimus, suunnittelu ja hallinto 

3.2.1 Saariston tutkimuslaitokset 

Suomessa on seit_sei.min saaristoaluoiden tutkimus-
laitosLa, nc:istL ':uusi on bioloc isia kenttt,'ase- 
mia 

1) Saaristomeren tutkimuslaitos Stilin saarella 
c'auvossa (Turun yliopisto) 
2) Saaristoinstituutti - Si.tkrg-'lrtsinstitutet 
Turussa (bo Akademi) 
3) Tvärminnen eleii:tietee11inen asema Hankonie-
rne11ei (IHelsingin yliopisto) 
4) Periimeren tutkimusasema Iiailuoc1ossa (Oulun 
yliopisto) 
5) Husön biologinen asema Ahvenanmaalla (l bo 
Akademi) 
6) lIC.tun biologinen asema Ahvenanmaalla 
7) Nabben kurssi- ja tutkimusasema t4aksamaalla 
ierenkurku ssa 
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Saaristotutkimuksen historiaa 

Saaristoluontoa koskevia tutkimuksia ja selvi-
tyksii on Suomessa tehty jo varsin varhain. 
Ensimmc*iiset ovat 1700 -luvun puoliv, lists (esim. 
Pehr Adrian Gadd. Beskrivning över :'.bolands 
skClrgE~rc{, I{.A. Moberg: Beskrivningar över Alands 
och bolands skc;rgL:rCtar, isans Hausen Studier 
över den irländska - bole ncdska skärgacirdens ,eologi 
och geomorfologi) . Saariston lcasvillisuuti:a ja 
elä imistöcEi ryhdyttiin selvittW n L*,n tieteellisem-
min 1800-luvulla. Eris aiheen pioneereista oli. 
Ernst 111 yren, jonka kasvillisuuteen perustuva 
saaristoluokitus vuodelta 1900 on edelleen kiy-
töss~i. Luonnonmaantieteellisen ?tl '.,'.1rittelyn Saa-
risto-Suomelle loi J.G. Grand ja sit e on kepi- 
tetty :nyp berlinin ee.elleen. 

idorc?ensi:i.51c7 samtunc'f t, joka -perustettiin 1940-- 
luvulla r!'m. edist,* Lin suomen-ruotsalaisen tut- 
kimuksen ievimisti Maantieteen, etnografian, 
arkeologian sekä niitä' lhella olevien luonnon-
tieteiden alalta, julkaisi v. 1945 laajan 700 
sivuisen kokoornateoksen saaristotutkimui,sista. 
1 Sk rg rcisboi:en sis<. It . .- 30 tutkijan kuvauksia 
Suomen saariston luonnosta, kasvillisuudesta, 
linnuista, kaloista ja muusta elimistst:L.`, 
ilmastosta, geologiasta, hydrografiasta, maani.o-
koamisesta, saariston kulttuurimaisemasta, asu--
tuksesta ja elinkeinoista, mm ennaanviljelystLi, 
kalastuksesta ja hyl]-reenpyynnisti. Edellä: mai-
nittujen lisäksi kirjoittajina ovat mm. Henrik 
Pengvist, Alvar ja Pontus Palmgren, Sven ja Curt 
Segerstrhle, Nils Cleve, Helmer Smeds. Vuonna 
1975 julkaistiin toinen kokoomateos "Skrgurd i 
omvandling. P ilj ö och människa i Finlands sk~.r-
g~.rd. `` Teoksen kirjoittajia ovat mm. Kauri ! iik-
icola, GSran Lergman, <<ke Niemi, Kalevi Keyn s, 
Stig Jaatinen, Nils Stora, Nils-Hinrik Aschan, 
Pekka Borg, Knut Pipping, Ilmari I3ustich. Kir-
jassa k<<sitell<<n mm. seuraavia aiheita: pinnan-
muodostus, ekologia, ihmisen toiminnan vaikutuk-
set saaristoalueilla, Suomen saaristot osana 
maailman saaristoja, elinraaailma, esim. hyön-
teiset, vedenmuutokset, rantalinja, ymp.ristöon-
gelmat, kuten öljy, juridiset ongelmat esim. 
maan kohoamisen seurauksena, liikenne, rakennuk- 
set . 

Flerentutkimuksessa merkitsi valtakunnan topogra-
finen kartoitus myös merialueiden systemaattisen 
syvyyskartoituksen alcua 1800-luvun lopulla. 
P•.aankohoamisen tutkimiseen ryhdyttiin myös kiin-
nitt im ik;n huomiota.  
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Saariston väest6ä, rakennuksia, elinkeinoja ja 
elinoloja kohtaan kiinnostuttiin vasta paljon 
mvöhemmin kuin luonnontieteellisiin tutkimuk-
siin. Ensimmwiset selvitykset tehtiin arkeolo-
giasta ja etnografiasta 1300-luvun loppupuolella 
(esim. L.V. Fagerlundin kuvaukset T:orppoon ja 
IIoutskarin seuduista v. 1878). Saariston kult-
tuuria ja sosiaalisia oloja koskeva tutkimus on 
sittemmin laajentunut ja syventynyt. 

Saaristomeren tutkimuslaitos 
([ auvon SeilissL kenttäasema I,ohinissa ) 

Saaristomeren tutkimuslaitos on Turun yliopiston: 
erillislaitos, joka pyrkii edistimä«n ja toteut-
tamaan kai kea saaristoon kohdistuvaa tutkimus- 
työtnl. Tutkimuslaitoksen toiminta jakautuu kol-
meen eri sektoriin: 

- kurssi- ja opetustoiminta 
- tutkimustoiminta ja 
- palvelut muille. 

.Laitoksella j~rjestet n vuosittain 35-40 kent-
t<<- ja eri.}:oiskurssia, jotka lii.ttyv~t yliopis-
tollisten aineiden arvosanoihin. Laitoksella 
suoritettava tutt>.imusty$ toteutetaan yleensä 
yhteistyön: yliopiston muiden laitosten kanssa 
mutta. siellä tend n myös omia tutkimusp rojekte-
ja. 

KT'utkimuslaitos ottaa ymp=ri.stön tilan jatkuvaa 
seurantaa varten snnöllisi< nytteitc yhteis-
toiminnassa eri viranomaisten kanssa Samoin 
rekisteröidä~.'n tiedot ilman l rnp tilasta, kos -
teudesta, paineesta ja sademaarasta sek : meri-
vecden korkeusvaihteluista ja l~imp tilasta. Tut-
]imuslaitos toimittaa myös elävän materiaalia 
ympäri vuoden yliopistolle sek ulkopuolisille 
tutki.tuusyksiköil]_e. 

Saaristomeren tutkimuslaitoksella on tehty tut-
kimusty3ti mm seuraavista aihepiireist 

1) Vesiensuojelu, joka käsittää; luonnontilais-
ten saaristovesien eliäyhteisöjen ja ekologian 
selvittimistä, ihmisen toiminnan vaikutuksia 
rannikkovesiin, valvontatutkimuksia, vesien pi-
laantumisen biologisten indikaattorien tutki-
mukset, Itämeren tilan seurantaa ja Turun edus-
tan merialueen likaantumistutkimuksia, ympäris-
tcmyrkkyjen ekologisia ja fysiologisia vaikutuk-
sia Saaristomeren ravintoketjuissa sekä eläin-
ja kasviplanktonin seurantatutkimuksia. 

2) Luonnonsuojelu: Saariston tieteellisiä suoje-
lukohteita käsittelevät tutkimukset. 
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3 ) Saariston luonnonvarojen hyvksi1 ytt33n ja 
suunnitteluun liittyv't. vedenalaisten sorava-
rojen tutkimukset, saariston kulutuskest vyy-
tuti;imus, silakan lis eintymistutkimukset Airis-
tolla, autolauttojen liikenteen vaikutukset 
vesien virtauksiin, veden korkeuden vaihtelui -
hin ja rantoihin, veneliikenteen nopeusrajoitus--
tarpeet Turun edustan rmerialueella ja satama -
viylien ruoppausmiassojen l jityksen kalatalou--
ciellå.sia ja vesistcvaikutuksia p.iristolla ksit--
televät työt.. 

Saaristoinstituutti Turussa 
(Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) 

Skärggårdsinstitutet vid Abo Akademi (SIRA) on 
Abo Akademin sellaisten laitosten yhteistyö-
elin, jotka harjoittavat saaristoa koskevaa 
tutkimusta, opetusta tai muuta saaristoon liit- 
tyvää selvitystoimintaa. 	Laitosten (30 kpl) 
edustajat muodostavat saaristoinstituutin yh- 
teistyöneuvoston. 	Instituutin tehtävänä on mm 0 
yhteistyössä näiden ja muiden laitosten, kuntien 
sekä alueviranomaisten kanssa välittää tietoa ja 
yhteyksiä sekä tehdä aloitteita ja koordinoida 
rannikko- ja saaristoalueita koskevaa tutkimus-
ja selvitystyötä. Instituutin toiminta jakautuu 
kolmeen pääaiheeseen: tiedotus- ja yhteystoi-
minta, suunnittelu ja tutkimus sekä muu toimin-
ta. Instituutti on perustettu v. 1977. 
Saaristoinstituutti on julkaissut tiedotteita ja 
julkaisuja (mm. "Din Skärgård" ympäristöministe-
riön ja Nordenskjöld-seuran kanssa yhteistyös-
sä), järjestänyt seminaareja (mm. "Kontakt och 
konflikt i skärgården" Hanasaaressa syksyllä 
1986, ° 'Havsbruk: Styrning, lokalisering och 
skala" toukokuussa 1987 Turussa) ja projekteja 
(Levande skärgård - levande vatten, fiskodling-
ens biologiska och samhälleliga konsekvenser i 
skärgården"). Instituutti julkaisee myös "Skär-
gård-nimistä julkaisua, joka ilmestyy keskimää-
rin kolme kertaa vuodessa. Julkaisussa käsitel-
lään ajankohtaisia saaristokysymyksiä, elinkei-
noeläm<iä, kulttuuria, historiaa ja luonnontie-
teitä sekä jaetaan yleistä informaatiota saaris-
toasioista. 

Saaristoinstituutti osallistuu useisiin muiden 
tahojen käynnistämiin tutkimus- ja suunnittelu- 
projekteihin. 	Näitä ovat mm. Pohjoismaisen 
ministerineuvoston projekti "Korkeakouluyhteis-
työ - pienimittakaavainen teknologia", Turun 
yliopiston tutkimus- ja koulutusyhteistyö "Saa-
ristoprojekti" sekä eri tahoilla valmisteilla 
olevat seminaarit. Instituutti on antanut myös 
useita lausuntoja saaristoa koskevista kysymyk-
sistä, mm. siltojen rakentamisesta sekä Saaris-
tomeren kansallispuiston perustamisesta ja meri -
ja järviluonnon suojelutarpeesta. Saaristoins-
tituutin henkilökunnan muodostavat johtoryhmä (6 
henkeä) ja vakinainen amanuensni. 
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SAARISTOMEREN TUTKIMUSLAITOS 

SKÄRGÅRDSHAVETS FORSKNINGSSTATION 

TIIE ARCHIPELAGO RESEARCH INSTff7TE 

is a scientific field station uIx~raled by lurt University of Turku. Il is a centre 
for researcli and Iraisung, especially for studies in alle bio- synd geoscienccs 
in lite SW archipelago of Finland. 

`fhc Institute wellcomes all scientists and training groups with research 
Interests ConQcrWiHg Uli5 arca. 

~tl..-`'i 	 ii' °r 

Addres,es 

May-Scptenibcr 

LIrcJi ipefago kcscarch In111uic 
seili 
5-21660 NAUVO 
FINLAND 

1lcl. intcrnalional i- 358-26-5fi 1 10 
Tel. (Iou[u5Bc (926) 56 110 

Archip lago Research 1n5titu(e 
Univeisily of 'luku 
SF-20M0 "IZ]RKU 
1•INI AND 

TeL inicsnatinnal i. 358-21-633 5934 
'1'cl. dornes[ic (921) 633 5934 
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Tvärminnen eläintieteellinen asema 

Tvärminnen elä.intieteellinen asema on Helsingin 
yliopiston kenttäasetua, jonka tehtävän on toi-
mia biologisten tieteiden tutkimus- ja opetus-
laitoksena. Keskeinen sija aseman toiminnassa 
on väh.suolaisten rannikkovesiemme tutkimuksel-
la, murtovesibiologialla. Saariston kasvisto ja 
eläimistä ovat myös tärkeitä; tutkimuskohteita. 
rMyös läheisillä manneralueilla tutkitaan erilai-
sia ympäristöjä, metsiä, soita ja järviä. Tut-
kimus painottuu voimakkaasti perustutkimukseen, 
joka selvittää ekosysteemien rakennetta ja toi- 
mintaa. 	Asemalla seurataan myös luonnossa ta- 
pahtuvia muutoksia ja ihmisen osuutta muutok-
siin. 

Opetus on kurssimuotoista. Osa kursseista on 
biologisten aineiden korkeakouluopetuksen kuulu-
via peruskursseja. Osa on pitemmälle ehtineit-
ten opiskelijoitten erikoiskursseja tai tutki-
joiden jatkokoulutuskursseja. Jotkut kurssit 
ovat kansainv lisif. 

Asema on palvelulaitos, joka tarjoaa majoitus-
ja ruokailutilat, laboratorion laitteineen, 
näytteenottovalineistön sekLi kuljetuskaluston 
niiden kiyttöön, jotka haluavat tehdä ti.eteel- 
listä tutkimustyötä siellä:. 	FIenkilökuntaan 
kuuluu noin 20 henkeä, mutta asemalla ei ole 
omia tutkijanvirkoja. Asemalla työskentelevät 
tutkijaa. ovat pääosin Helsingin yliopiston opet-
tajia ja opiskelijoita. Tutkijoita tulee myös 
muista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. 
Asemalla työskentelee vuosittain toistakymmentä 
ulkomaista tutkijaa. 	Suomen Akatemia ja eri 
siätiöt ovat tahoa ttarieet merkittviä tutkimus --
hankkeita, joihin kuuluu ulappavesiin, rannar;]_l:-
heisiin yhteisöihin sek : pohjaeliöstöön kohdis-
tuvia tutkimuksia. 

Asema toimii v. 1970 valmistuneissa toimitilois-
sa, joihin mahtuu kaikkiaan noin 100 henl:eå. 
Tutkimustiloihin kuuluu erilaisia laboratoriota 
analyysilaitteineen, akvaariohuoneet kokeelli-
s en tutkimukseen ja varsin laaja kirjasto. V. 
1987 k(:yttöön saatu tutkimusalus ''Saduria" mah-
dollistaa n-iyttseiden keruun suurimman osan vuot-
ta. 

Asema sijaitsee Hankoniemen kaakkoiskulmauksessa 
Tvärminnen ulkosaaristossa. Aseman käytössä on 
150 ha maa -alueita, pääosin saaria, ja lähes 600 
ha vesiä. 	Suurin osa on Helsingin yliopiston 
omistuksessa, osa on valtion alueita. Nämä 
alueet on luonnontilan turvaamiseksi rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 
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Varsinaisena tutkimusalueena on läheinen Pohjan-
pitäjänlanden - Tammisaaren saariston Project 
Aqua-alue. 	Se ulottuu lännessä lähelle Hangon 
kaupunkia ja idässä Jussarön tienoille sekä 
avomereltä Tvärminnen edustalta Tammisaaren 
saariston läpi Pohjanpitäjänlanden perukkaan. 
Tämä alue muodostaa eräänlaisen pienoismallin 
rannikkovesistämme, missä voidaan tutkia eliöitä 
ja ekosysteemejä kaikissa meillä esiintyviss« 
suolapitoisuuksissa. Alue on säilynyt suhteel-
lisen luonnontilaisena, joten sen tarjoamat 
edellytykset ovat erinomaiset. 	Tutkimus voi 
siellä tukeutua myös hyvin pitkäaikaiseen tradi-
tioon Asemalla on harjoitettu tutkimustoimin-
taa jo yli 85 vuoden ajan, pitempään kuin mil-
lin muulla alueella pohjoisen Itämeren piiris-
sä. 

Oulun yliopiston Perämeren tutkimusaseaan toi-
misto on yliopistolla Linnanrnaalla Oulussa ja 
sen kenttäasemat sijaitsevat Hailuodon luotsi- 
asemalla ja Iin Krunneilla. 	Lisäksi Kalajoen 
Ulkokallassa on pieni tukikohta. 

Tutkimusaseman tehtäviin kuuluu Perämeren ja 
siihen liittyvien kysymysten, mm. jokien tutki-~ 
muksen edistäminen sekä toimiminen yliopistolli-
sen kurssiopetuksen tukikohtana. 

Aseman tutkimuskenttä on laaja, ensisijaisesti 
kuitenkin vesibiologia. Asemalla tehdään Perä-
meren ulapan ja saariston perustutkimusta mutta 
pyritään tukemaan kaikkea alueen ja sen saarien, 
rannikon ja mereen laskevien jokien tutkimusta. 
Asemalla on tehty aikaisemmin saaristoluonnon 
selvityksiä ja sittemmin keskitytty tutkimaan 
vesien tuotantoa ja siihen vaikuttavia tekijöi- 
tä. 	Jokien biologinen perustutkimus on myös 
aloitettu ja kalatieteellinen tutkimus on ollut 
koko ajan mukana. 	Häiriötekijöitä selvitetään 
yhteistyössä eri yksiköiden kanssa ja eräänä 
tavoitteena on vesiluonnon tuhoutumisen havait-
seminen ja sen estäminen. Muita tutkimusaiheita 
ovat maankohoamisen ja ihmisen toiminnan vaiku-
tuksesta tapahtuva rantaluonnon muutosten seu-
ranta. 

Aseman suorittama tutkimus jakautuu seuraaviin 
aiheisiin: 
1. Perämeren biologinen tutkimus 
2. Saarien ja ranta-alueiden tutkimus 
3. Perämereen laskevien jokien perustutkimus 
4. Ralataloustutkimukset 
5. Muiden laitosten johtamat tutkimukset 
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Husön biologinen asema 

Tutkirnusasema sijaitsee Ahvenanmaan luoteisosas-
sa Finströmissä ja on Åbo Akademin alainen. 
Asema toimii kiinteässä yhteisty6ssä Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen, lähinnä sen elinkeino-osas- 
ton ja kalastustoimiston kanssa. 	Suurin osa 
aseman tutkimuksista on maakuntahallituksen 
tilaustöitä, jotka perustuvat maakuntahallituk-
sen ja Åbo Akademin yhteistyösopimukseen. 

Tutkimuksia on tehty mm. seuraavista. aiheista: 
- Ahvenanmaan vesilähteet 
- I:alanviljelylaitosten ympäristövaikutukset 
- Puhdistuslaitosten toiminta 
- Merenlahtien kuormitus ja likaantuminen 

Syksyllä 1986 asemalla järjestettiin yhteispoh-
joismainen meribiologian erikoiskurssi "Biotiska 
interaktioner i skärgårdens grunda ekosystem: 
teori och praktik"® 

Nåtön biologinen asema.Ahvenanmaal.la on Ahvenan-
maan maakuntahallinnon omistama ja ylläpitämä 
tutkimusasema. Maakuntahallitus antaa aseman 
Åbo Akademin biologisen laitoksen käyttöön. 
Asemalla harjoitetaan etenkin vesi- ja kasvibio-
logista tutkimusta. 

Asema sijaitsee noin 8 km Maarianhaminan etelä® 
puolella luonnonsuojelualueella. Aseman k`ytet-
tävissä on noin 60 ha suuruinen maa-alue ja 100 
ha vesialuetta® 

Nabbenin tutkimus- ja kurssitila 

Nabbenin tutkimus- ja kurssitila sijaitsee Kyrö-
joen suulla ja on Maksamaan kunnan omistuksessa 
Kunta vuokraa tilat edelleen Åbo Akademille. 
109.1986 lähtien Pohjanmaan korkeakoulu on har-
joittanut 1:urssitoimintaa tiloissa. 

Erilaiset järjestöt pitävät kursseja, jotka 
liittyvät biologiaan ja vedentutkimukseen. Ase-
malla on 30 vuodepaikkaa ja täydellinen keittiö- 
varustus, 	Toimintaa voidaan harjoittaa ympäri 
vuoden. 

Muu saaristo- ja merialuetta koskeva tutkimus 

Varsinaisten tutkimuslaitosten ohella tehdään 
saaristo- ja merialueita koskevaa tutkimus- ja 
selvitystyötä useilla muilla tahoilla, mm. yli-
opistoissa. Saaristoon ja meriympärist66n liit-
tyviä tutkimuksia on meneillään mm seuraavissa 
laitoksissa: 
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- Åbo Akademi 
etnologian laitos, yhteiskuntatieteen laitos, 
historian laitos, taidehistorian laitos, so-
siologian laitos, oikeustieteen laitos, ta-
lousmaantieteen laitos, analyyttisen kemian 
laitos, geologian jai mineralogian laitos, 
kasvatustieteen laitos, biologian laitos ja 
parasitologian laitos. 

- Turun yliopisto 
arkeologian laitos, historian laitos, biokemi-
an laitos, biologian laitos, maantieteen laitos, 
saaristoprojekti. 

- Helsingin yliopisto 
matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan 
biologiset laitokset. kasvitiede, eläintiede, 
geologia, geofysiikka, biokemia, lirnnologia. 

- Geologian tutkimuskeskus on tutkinut merihiekan 
nostamista ja noston vaikutuksia Kotkan edustan 
rneria1uee1la yhteistyössä vesi- ja ymp~ristöhal-
linnon, merentutkimuslaitoksen ja alueen 
seutukaavaliiton kanssa yrCr.istministeri3n 
toimeksiannosta. 

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
(RKTL, rnaa-- ja mets~italousministeriön met.sL s-
tys- ja kalastusosaston alainen laitos) tekee 
kalastoon ja kalastukseen liittyvä« meren ja 
siihen laskevien jokien tutkimusta. 

Pdlerkittävä panos tutkimusten julkaisijana niden 
lisäksi on Nordenskjöld-seuralla ja Suomen Aka-
temialla, joka on myös rahoittanut huomattavan 
määrän tutkimustyötä. 

!Tärkeä merkitys on myös jo toimivilla yhteistyö-
organisaatioilla, jotka voivat olla kahden maan 
välisiä, yhteispohjoismaisia tai koko merialuet-
ta koskevia kuten Suomen ja Ruotsin välinen 
Pohjanlahtikomitea, Suomen ja Neuvostoliiton 
tieteellis-tekninen yhteistyö Suomenlahdella, 
sekä kaikki Itämeren rannikkovaltiot käsittäivä 
Itämeri-komissio, joka antaa suosituksia maiden 
hallituksille erilaisista mereen ja rannikkoihin 
liittyvistä kysymyksistä. Nordiska ministerrå-
det on asettanut huomattavan panoksen saaristo-
asioihin käynnistäessään luvussa 2 tarkemmin 
kuvatun saaristoprojektin. 

Saaristo- ja merialueiden fyysistä suunnittelua 
on tutkimukseen verrattuna harjoitettu varsin 
pitkä aika. Ensimmäiset suunnitelmat liittyivät 
puolustusnäkökohtiin ja koskivat rannikkolinnoi-
tuksia ja puolustuslinjoja. Suunnitelmat, jotka 
toteutettiin yleensä erittäin korkeatasoisesti, 
kä.,sittivät suppeita ja vain tähän tarkoitukseen 
varattuja alueita. 
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Alueeltaan laajempia ja aihepiiriltään znoninai-
sempia selvityksiä fyysisen suunnittelun avuksi 
on laadittu vasta tällä vuosisadalla, lähinnä 
vasta viimeisinä vuosikymmeninä. 	Träs laajim- 
nnista selvityksistä on koko rannikon käsittävä 
sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennus-
osaston teettämä rannikkoselvitys. Työssä sel-
vitettiin merenrannikon sulkeutuneisuusaste, 
rannikolle ja saaristoon sijoittunut loma-asu-
tus, rannikon ja saaristojen maanomistus sekä 
alueiden kaavoitustilanne. Rannikkoselvitys 
jakautui kolmeen osaan: 
- Rannikkoselvitys I (SM/KRO Tutkimus 1976:48) 
Uudenmaan ja Kymenlaakson merenrannikko 

- Rannikkoselvitys II (SI1/KRO Tutkimus 1976:56) 
Turun ja Porin läänin merenrannikko 

- Rannikkoselvitys III (S'1/KRO Tutkimus 1976:57) 
Vaasan, Oulun ja Lapin läänin meren.rannikko. 

Seutukaavaliitot ovat tehneet alueillaan saaris-
to- ja rannikkoalueisiin liittyviä selvityksiä, 
joista voidaan mainita esim: 
- Saaristotutkimus I ja II, Lantisen Uudenmaan 
seutukaavaliitto 1967 (tekijät R. Adlercreutz 
ja h.11. Aschan) 

- Ehdotus toirnenpideohjelmaksi Lensi-Uudenmaan 
rannikko-- ja saaristoseudulle, Läntisen Uuden-
maan seutukaavaliitto 1973 

- Helsingin 	seudun 	saaristorannikkoselvitys, 
Helsingin seutukaavaliitto 1973 (R® Kuoppamä-
ki-Kalkkinen) Espoon ja Iielsingin rannikon 
virkistyskäyttö pohtiva selvitys 

- Länsirannikko symposiumi, josta on Vaasan läei-
nin-, Satakunnan- ja Varsinais-Suomen seutu-
kaavaliittojen yhdessä laatima raportti sympo-
siumista 9.11.11.1982 Vaasassa 

- Saaristoliikenteen kehittäminen Velkuassa sek, 
Rymättylän ja Ilerimaskun saaristo-osissa, 
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1987 

- Turunmaan saariston lentoliikenteen kehittämi-
nen, Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1986 

- Uudenmaan rannikon merenalaiset sora- ja hiek- 
kaesiintymät, 	Helsingin 	seutukaavaliitto. 
(Tarkoituksena on selvittää Uudenmaan rannikon 
eduston merenalaisten sora- ja hiekkaesiinty-
mi.en määrä ja laatu sekä selvittlä ylij ä ~.mä-
massoj en 1äj ityspaikkoj a. ) 

- Rantzojen käytön mitoitusmenetelmä, Kymenlaak-
son seutukaavaliitto 1978 
Selvityksen tarkoitus on seutukaavoituksen 
kehittäminen siten, etts. seutukaava on rantoja 
koskevilta osilta suhteellisen yleispiirtei-
nen, kuitenkin sisältäen alue- tai vesistö-
kohtaisia m<<äräyksi .. 

- Kymenlaakson rannat ja loma-asutus, Kymenlaak-
son seutukaavaliitto 1976 
Kaavojen laatimiseen tarvittavaa yksityiskoh-
taista tietoa, joka perustuu maasto-inventoin-
tiin. 
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Vesihallinnon (nykyisin vesi- ja ympäristöhal- 
linto) toimesta laadittiin 1970- ja 1980-luvuil- 
la koko maahan vesien käytön kokonaissuunnitel- 
mat, jotka sisälsiv±t myös znerenrannikon ja 
siihen liittyvät saaristoalueet. Vesien käytön 
kokonaissuunnitelmat kattavat rannikkovyöhykkeet 
seuraavasti: 
- Saimaan alue (Suomenlahden itopää) 
- Kymijoen vesistön alaosa (Kymijoen suualue) 
- Keski- ja Itä-Uusimaa (Pärkaupunkiseutu) 
- Läntinen Uusimaa (Kirkkonummi-hanko) 
- Lounais-Suomi (Turun saaristo) 
- Kokemien ja Karvianjoen vesistöt (jokien suu- 
alueet) 

- Pohjanmaan ete1 osa (Merenkurkku ja sen ympci- 
ristöt) 

- Pohjanmaan keskiosa 
- Pohjanmaan pohjoisosa 
-- Oulujoen vesistö (Oulujoen edusta) 
- Iijoen ja Kiiminkijoen vesist6t (Per«meren 
rannikko) 

- Lapin vesistöt (Perämeren pohjoisosa) 

Suunnitelmiin liittyy erityisselvitykset vesiva-
roista, veden måärästä, laadusta ja kåyttökel-
poisuudesta. Vesien käytt6G: ja suojelua on 
tarkasteltu sek<. käyttömuodoittain että osa-
alueittain. Merialuetta tosin on käsitelty vain 
rajoitetusti. Toimenpidesuosituksia on esitetty 
vedenhankinnalle, vesien kuormitukselle ja ve-
siensuojelulle, vesien virkistyskGytölle, kala-
taloudelle, uitolle ja vesiliikenteelle, tulva-
suojelulle ja maankuivatukselle, vesistöjen 
s~.i~innöstelylle sekä vesiluonnon ja vesimaiseman 
suojelulle ja hoidolle. Suosituksista osa on 
toteutettu vesi- ja ympäristöhallinnon omalla 
toiminnalla, merkittävä osa edellyttää vieläkin 
muiden tahojen, mm kuntien, teollisuuden ja 
muiden viranomaisten toimia. 

Tururs vesipiirin vesitoimisto (nyk. Turun vesi-
ja ympäristöpiiri) on laatinut laajan selvityk-
sen kalankasvatustoiminnasta ja sen vesiensuoje-
lusta saaristomerellä. Vesiensuojelusuunnitelma 
on julkaistu vesihallituksen monistesarjassa 
numerona 374. 

YI:Ip ristO:l1T11Ster1C''ii toime siannos+ta oii tetet`,' 
se'lvi YSt 	aker?tallÅI`len j a y 'lp_ ]_ istGIihoiLo Sa-t ris- 

tos`s, i - 	 yCJC~c3ndet och mlljekmiisor 	i Si rC~CirC.en, 

jO l _erust:uil Suomen akatemial1 rahoitt =i. sia 1P. t,1t.--

k si n ui seen Sk Y'C :ircie lS visuella och CEO i.O~jl_s d 

apac1tet (S. Lodenius ja I.`;Jesteerlund.) . Selvltyk-

sen on tarkoitus sisa1ta ohjeita ynLp ristcite.j 
Oiden hi. on 1 OOn Ottc1l11Seksi C tUp ciss:_ 1onla Y'aken-
tai,i sen yl-ite'ydessci. 
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Ympäristöministeriö on käynnistänyt myös ohjei-
den laatimisen vesi- ja rantaluonnon huomioonot-
tamiseksi yleiskaavoituksessa. Ensimmäinen osa 
käsittelee meri- ja saaristoalueita. 

Saaristoasioiden neuvottelukunta on laatinut 
useita saaristoalueiden kehittämisen kannalta 
merkittäviä selvityksiä. Näitä ovat mm: 
- laaja ja monivuotinen selvitystyö saaristolain 
esitystä varten 1970-luvulla 

- selvitys saariston elinolosuhteista 1985-86, 
julkaistu sisäasiainministeriön aluepoliitti-
sen osaston julkaisuna 

- selvitys kalankasvatustoiminnasta ja sen vai-
kutuksista sekä toiminnanohjaustarpeesta ja 
keinoista, julkaistu aluepoliittisen osaston 
julkaisuna. 

Aikaisemmin mainittujen selvitysten ja tutkimus-
ten lisäksi on käynnissä tai valmistunut seuraa-
via selvityksiä ja projekteja: 

Åbo Akademin ja Saaristoinstituutin käynnistä-
mä projekti kalanviljelyn vaikutuksista ran-
nikko- ja saaristoalueilla Lounais-Suomessa 
valmistui v. 1987. Projekti oli mittava, 
usean laitoksen selvitystyö, jossa tutkittiin 
mm. kalanviljelytoiminnan rakennetta ja merki-
tystä Saaristomere11i, kalanviljelyn vaikutuk-
sia luonnon kalakantaan, kalanviljelyn vaiku-
tuksia pohjasedimenttiin, kalanviljelyn vaiku-
tuksia kalasairauksiin sekä kalanviljelyn 
merkitystä kunnille. 

Nylands fiskarförbund rf:n aloitteesta (aloite 
1980) on laadittu selvitys "Den bofasta 
befolkningens näringsfång och attityder till 
företagsamhet i Nylands skärgårdskust" 1986 
(A. Sundroos & S. Winqvist). Selvityksen 
taustavoimina ovat olleet Helsingin yliopisto 
ja Ruotsalainen kauppakorkeakoulu, työ on tehty 
kiinteässä yhteisty6a,sä alueen asukkaiden 
kanssa. 
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Uudenmaan saaristo- ja rannikkoprojekti 

Uudenmaan neljä seutukaavaliittoa ovat k<iyn-
nistuneet v. 1984 Uudenmaan saaristorannikkoa 
koskevan laajan yhteistyöproj ektin. L<<htökohtana 
selvityksessä on Uudenmaan saariston ja rannikon 
luonto, sen erityispiirteet ja sietokyky sek 
väestön elinolot. Selvitystyö teh:lì n neljissä 
eri vaiheessa. TåmEn ns. SAARA-projektin pi ta-
voitteeksi on asetettu edellytysten luominen 
saariston pysyyin väestön elinolosuhteiden ja 
toimeentulon kehittC:miselle seksi saaristoluonnon 
suojelulle. Projektin rahoitukseen osallistuvat 
seutukaavaliittojen lisäksi mm. ymparistominis- 
teriö, maa- ja rietsC-:talousministeriö ja Uudenmaan 
1ninhallitus. Projekti_työskentelyyn osallis-
tuvat myös useat piiriviranomaiset, tutkimus-- 
laitokset ja jIirjestc~t. 

Fsiselvìtysraportti valmistui vuonna 19:=6. 
Seuraavat erillisselvitykset ovat vain istuneet. 
vuonna. 1990:  

- Selvitys veneilysti ja liikkumisesta 
saaristossa. 

- I;yselytutkimus Uudenmaan saariston ja rannikon 
virkistyskalastuksesta. 

- Projektin julkaisusarjassa on lis_ksijulkaistu 
pro gradu-työ 'Saaristorannikko Uudenmaan 
aluejärjestelmässy". 

: ynnissä ovat seuraaavat erillisselvitykset: 
- Lorna-asuminen ja kaavoitusUudenmaansaaristos-

sa ja rannikolla 
- Ammattikalastusselvitys 
- Saariston ja rannikon luonnonsuojelualueita 
koskeva selvitystyö. 

Vuosina 1990-92 tehdään selvitys saaristov~iestön 
elinolosuhteista sek ä,elinkeinojen kehittamistar-
peista ja -mahdollisuuksista. Ilaastattelutut-
kimuksella kartoitetaan saariston ongelmia ja 
siellä asuvien toiveita ja tulevaisuudensuun-
nitelmia. 



0 	Uudenmaan neljällä seutukaavaliitolla on käynnissä Uudenmaan saaristo- 
rannikkoa koskeva laaja yhteistyöprojekti, saaristo- ja rannikkoprojekti. 
Tämän ns. SAARA-projektin päätavoitteeksi on asetettu edellytysten luo-
minen saariston, pysyvän väestön elinolosuhteiden ja toimeentulon keliittämi-
selle sekä saaristolnonnon suojelulle. : - 

Uudenmaan saaristoon kohdistuu useiden käyttömuotojen - sekä elinkeino-
jen että vapaa-ajanharrastusten - paineet. Saaristo on yhä useammin 
virkistyksen lähde. Ristiriitoja aihetuu, kun erilaiset toiminnot ja käyttäjä-
ryhmåt kilpailevat keskenään. Projektin erillistutkimuksilla ja -selvityksillä 
kootaan kattava tilannekuva ja -yhteistyössä eri tahojen kanssa etsitään 
kehittämismandollisuuksia sekä ratkaisuja ristiriitatilanteisiin. 

Seutukaavaliittojen lisäksi osallistuvat projektin rahoitukseen mm. yinpåris-
tvministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Uudenmaan lääninhallitus. 
Projektityöskentelyyn osallistuvat myös useat piiriviranomaiset, tutkimus-
laitokset ja järjestöt. 

Valmistuneet selvitykset: 

1. Saaristorannikko Uudenmaan aluejärjestelmässä (1990) 
2. Veneily ja liikkuminen Uudenmaan saaristossa (1990) 
3. VirkistyskalastusseIvitys (1990) 

Käynnissä olevat selvitykset: 

Väestö ja elinkeinot 
Loma-asutus 
Luonnonsuojelualueet 
Amrnattikalastus 
Venenmatkailu 

Selvitysten tulokset kootaan yhteen, ja laaditaan Uudenmaan saaristo-
rannikon kehittämisohjelma vuosina 1991 - 92. 

Yhteystiedot: 

Helsingin seutukaavaliitto, Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI, 
puh. 90-176 345 
itä-Uudenmaan seutukaavaliitto, Runeberginkatu 34, 06100 PORVOO, 
puh. 915-143 288 
Läntisen Uudenmaan seutukaaavaliitto, Kauppiaankatu 11, 10300 KARJAA, 
pult. 911-30 555 
Länsi,Uudenmaan seutukaavaliitto, Tehtaankatu 26, 
08100 LOHJA, puh. 912-11 661 



Nylands regionplansförbrrrid 30.9.1994 

NYLANDS KUST- OCH SKÄRGÅRDSPROJEKT 

Nylands Fyra regionplansfärbund har påbörjat ett omfattande samarbetspro-
jekt, kust- och skärgårdsprojektet, som gäller Nylands skärgårdskust. 
Huvudmål för detta sk. SAARA-projekt är att skapa förutsättningar för ett 
utvecklande av den fast bosatta befolkningens levnadsförhållanden och 
utkomstmöjligheter samt för skyddet av skärgårdsnaturen. 

Många olika former av utnyttjande av skärgården - både nåringsutövandet 
och fritidsbruket - utsätter Nylands skärgård för ett omfattande tryck. 
Skärgården används idag allt oftare som en rekreationskälla. Motsättningar 
uppstår, då olika aktiviteter och grupper tävlar sinsemellan. Med hjälp av 
projektets delundersökningar och -utredningar sammanställs en täckande 
bild av nuläget och genom samarbete med olika instanser söks utveckling-
smöjligheter och lösningar för konfliktsituationerna. 

Förutom regiouplansförbunden deltar i projektets finansiering bl.a. miljömi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Nylands länsstyrelse. I 
projektarbetet deltar ytterligare ett flertal distriktsmyndigheter, forsknings-
institutioner och organisationer. 

Färdiga utredningar: 

1. Skärgårdskusten i Nylands områdessystem (1990) 
2. Båttrafiken i den Nyländska skärgården (1990) 
3. Utredning över fritidsfisket (1990) 

Påbörjade utredningar: 

Befolkningen och näringarna 
Fritidsbosättningen 
Naturskyddsområdena 
Yrkesfisket 
Båtturismen 

Utredningarnas resultat sammanställs, och ett utvecklingsprogram för 
Nylands skärgårdskust uppgörs under åren 1991 - 92. 

Kontakter: 

Helsingfors regionplansförbund, Alexandersgatan IS B, 00100 HELSING- 
FORS, tel. 90 - 176 345 
Östra Nylands regionplanst:örbund, Runebergsgatan 34, 06100 BORGA, 
tel. 915 - 143 288 
Västra Nylands regionplansförbund, Köpmansgatan 11, 10300 KARIS, 
tel. 911 - 30 555 
Väst-NyIands regioplansförbund, Tehtaankatu 26, 
08100 LOJO, tel. 912 - 11 661 
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Turun yliopiston Saariston kehittämisprojekti 

Tavoitteet ja organisaatio 

Saariston kehittämisprojekti on sek« tutkimus-
toimintaa ette koulutusta käsitt«vä Varsinais-
Suomen saaristoalueen kehit.tcimisprojekti, joka 
käynnistyi vuonna 1987 Turun yliopiston aloit-
teesta yhteistyössLi Turun muiden korkeakoulujen, 
valtion piirihallintoviranomaisten, asianomais-
ten kuntien, er liden muiden laitosten ja yhtFei-
söjen kanssa. Projektin organisoinni.sta vastaa 
Turun yliopisto. 

Projektin tavoitteena on saariston elinkeino- ja 
yritystoiminnan sek si elinolosuhteiden kehitt mi-
nen ja ellist :minen. Projektin tavoitteena on 
myös tuottaa soveltettua tietoa eri viranomais-
ten päätöksentekoa varten. 

Projektin neuvoa-antavaksi asiantuntijaelimeksi 
on asetettu ohj ausryhmi, jossa on edustettuna 
yliopiston lisäksi 16 asiantuntijatahoa (Kusta-
vin kunta, Lounais-Suomen. Sotilaslä ni, PTL-
T'ele/Lounais-Suomi, Pide Saaristo Siistini r.y., 
Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoprojek-
ti, Saariston Yritt j yhdistys, Saaristomeren 
kansal.lispuisto, Saar. i.stomeren merivartiosto, 
Turun ja Porin l i ininhallitus, Turun teollisuus-
piiri, Turun kauppakorkeakoulu, Turun t:yövoima-
piiri., Varsinais-Suomen maakuntaliitto, Varsi -
nais-Suomen seut:ukaavaliitto, Oy Yleisradio Ab, 
bo Akademi). 

Projektin kullakin osaprojektilla on tieteelli-
nen johtaja ja tarvittaessa erikseen asetettava 
asiantuntijaryhmä. Vastaavasti kullakin yri.tta-
j ikurssilla on oma suunnitte.luryhmiinsii j a ti hin 
vuoteen saakka myös oma johtokuntansa. 

Projektin tutkimustoiminta 

Saariston erit.yisolosuhteita on jo tutkittu 
useiden eri t.ieteenalojen n~ikökulmista. Vinn n 
vuoksi on projektissa aluksi kartoitettu aihee-
seen liittyvä tihinastinen tutkimus-ja selvitys-
toiminta sekä sen yhteydessä tehdyt johtopä~itök-
set. Projektiin liittyy mm. biologista, maantie-
teelli.stä ja yhteiskuntatieteellistd tutkinius-
toimintaa. Biologisen ja maantieteellisen tutki-
muksen t,rkeirnmät osaprojektit ovat: 

- metsätalouden tuottoon vaikuttavat biologiset 
tekij(.it saaristossa 

- keväjin kylmyyden ja syksyn lämpimyyden vaikutuk-
set puulajien sopeutumiseen saaristossa 

- tuholaisten biologisen kontrollin vajavainen 
toimivuus saaristossa 
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- happosateiden ja kasvihuoneilmiön vaikutukset 
saaristoluontoon 

- saaristoalueiden matkailu- ja virkistyskäytt3: 
— saarten kulutuskestävyys 
- selvitys saariston kulutuskestävyydestä erityi-

sesti 
Saaristomeren kansallispuiston osalta 

- lyhyt- ja pitkäkestoisen kulutuksen vaikutus 
eltimistöön ja kasvipeitteeseen selvitetään ko-
kein ja kartoituksin 

- käytt3suositusten laatiminen 

- kalastuselinkeinon kehittäminen saaristossa; 
- kalanpoikasten luonnonravintoviljelyn kehitt~imi-
nen; siian poikaskasvatus murtovedellä vesite-
tyi.ss luonnonravintoiamn;ikoissa (esitutkimus 
valmistunut) ja valaistuissa verkkokasseissa 

- saariston kalatautitarkkailun kehittärninen-
tutkimuksen esitutkirnus (valmistunut) 

- Paraisten - Nauvon kiinteän yhteyden vaikutus-
selvitys (lähinnä ympäristö) 

- Suomen saaristorannikon peruselvitys 
- olemassa olevan tietokannan soveltaminen rannik-
ko- ja saaristoalueen käytön suunnitteluun. 

Projektin puitteissa on jo laadittu laaja saa-
riston elinkeino- ja yritystoiminnan nykytila 
ongelmineen, rajoituksineen ja kehitysmandolli-
suuksineen. Selvityksen tavoitteena on ollut 
myös toteuttamiskelpoisten kehittämisehdotusten 
laatiminen. Projekti avustaa myös tarvittaessa 
alueen kuntia elinkeinopoliittisten ohjelmien 
laadinnassa. Selvityksen perusteella tehtyjä 
johtopäätöksiu ja kehittärrmisehdotuksia on käy- 
tetty välittömästi hyviksi myös koulutustoirnin-
nan suunnittelussa. 

Kesällä 1988 on selvitetty alueen venernatkailuun 
liittyviä kysymyksiä (mm. määrä, reitit, palve-
lujen käyttö ja tarve) sekä veneilijöille suun-
natun kyselyn että liikennelaskennan avulla. 
Kesällä 1989 on jatkettu liikennelaskentaa ja 
tehty Nauvon vierassatarnaselvitys (lähinnä pal-
velujen käyttö ja tarve; erityiskysymyksinä 
suoja-alueet, vaikeat veneväylät ja veneilyä 
haittaavat ilmajohdot ja sillat). Kesällä 1988 
on myös kartoitettu neljän kunnan (Houtskari, 
Korppoo, Merimasku ja Rymättylä) loma-asukkaiden 
palvelutarvetta ja kulutuskäyttäytymistä kysely-
tutkimuksen avulla. 
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Skärgårdens utvecklingsprojekt 
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tekee saariston yritystoiitineaa ja elinolosuhteita edistäviä tutfci-
muksia ja selvityksiå 

-- kartoittaa saaristoa koskevia tutkimuatdmila ja kokoaa olemassa 
olevaa tutkimustietoa 
jakaa tietoa tutkimnstulo!esista ja nnopeuttaa niiden hyödyntämisti 
vritv, ksissä ja viranomaisten päätöksenteossa 

— järjestää etenkin saariston yritystoimintaa ediståvää koulutusta 
— tekee Suomessa ja 12uotsissa tunnetuksi saariston elinkeinoelä-

inåä ja tutkimuksen antamia mahdollisuuksia 

Käytännön toimintaa saariston hyväksi 
Saariston ke1itkämis!n-ojekti ei t}ry-dy vain keskustelemaan saariston 
ke!litt;lmisestä. Se on käynnistänyt useita saariston erityisolosuhtei-
ta koskevia tutkimuksia ja selvityksiä sekä konkreettisia yritystoi-
rnintaa edist iviä hankkeita. Näitä ovat mm. 

V kalanviljeivn yrittåjäkurssi 
yleiset saaristotitittäj:skurssit syksyllä 1988 ja kesällä 1989 
Varsinais-Suoneen saariston elinkeino- ja yritystoiminnan perus-
selvitys 
selvitys Saaristorneren venematkailusta 

-- selvitys loma-asukkaiden palvelutarpeesta ja kulutuskäyttäytymi-
sestä Hooeskorissa, Korppoossa, Merimaskussa ja Rymättylässä 
saariston kulutuskestävyystutkirnus 

— selvitys saariston metsätalouden tuottoon vaikuttavista biologisis- 
t<i tekijöistä 
Suomen merenraruiikon perusselvitys 
tutkimus siianpoikasten kasvatuksesta valaistuissa verkkokas-
seissa 

— kalatautitutkimukset 

Miksi saariston kel7ittämisprojekti syntyi 
Saaristoa käsittelevää luonnontieteellistä tutkimusta on harjoitettu 
vuosikymmeniä. Sen ohella on viime vuosina tehty jonkin verran 
myrs yhteiskuntatieteellistä selvitystyötä. Tutkimusten tuloksia ei 
kuitenkaan ole hyödynnetty riittävästi saariston elinkeinoelämän 
kehittämisessä. Veen,, kin saaristoa koskevan sovelletun sekä 
saariston ongelmia kokonaisuutena käsittelevän tutkimuksen määrä 
on ollut vähäinen. 

Turun yliopisto käynnisti yhteistyösså Turun ja Porin läiiniirhallituk-
sen ja Turun työvoimapiirin kanssa saariston kehittämisprojektin 
kokoamaan ja hyödyntämään hajallaan olevaa tietoa. Projektin suun-
nittelussa ja toteutuksessa ovat mukana kaikki Turun korkeakoulut, 
v altion ja kunnan viranomaisia sekä yhteisöjä, kaikkiaan yli 30 tahoa. 
Projektin rahoittavat yliopiston lisäksi Turun ja Porin lääninhallitus, 
työvoimaviranomaiset (saaristoyrittäjäkurssit) ja opetusministeriö. 

— bedriver forskning och gör utredningar som främjar skärgårdens 
företagsamhet och i levnadsförhållanden 

— kartlägger forskningsbehov sim berör skärgården och samlar den 
forskningskunskap som finns 

— ger information om forskningsresultat och gör utnyttjandet av 
dem snabbare i företagen och myndigheternas beslutsfattande 

— arrangerar utbilding som speciellt fräntjar skärgårdens företags- 
verksanrhet 

— gör skärgårdens näringsliv och möjligheterna som forskningen 
gett kända i Finland och Sverige. 

Praktiska åtgärder för skärgården 
Skärgårdens utvecklingsprojekt nöjer sig inte endast med att disku-
tera skärgårdens utveckling. Det har startat flere forskningar och 
utredningar som berör skärgårdens specialförhållanden. Härtill 
startar det i skårgårdskanununeriia konkreta projekt som främjar 
företagsversksamheten. Sådana är t.ex. 
— företagarkurs för fiskodlare Tvåren 1988 
— allmänna skärgårdsföretagarkurser hösten 1988 och våren 1989 
— utredning över närings- och företagsverksamhet i Egentliga Fin-

lands skärgård 
— utredning över Skärgårdshavets bätturism 
— utredning över sommarstugeägarnas set-cicebehov och knnsum-

tionsbeteende i I-Ioutskär, Korpo, IG4erimasku och Rimito 
— skärgårdens slitageundersäkning 
— utredning över de biologiska faktorer som påverkar avkastningen 

för skärgårdens skogsbruk 
— utredning över den finska havskusten 
-- utredning över uppfödning av sikyngel i belysta nätkassar 
— fisksjukdonisundersökningar 

Varför skärgårdens utvecklingsprojekt skapades 
Naturvetenskaplig forskning som berört skärgården har bedrivits i 
årtionden. Även statsvetenskaplig forskning har under de senaste 
åren bedrivits. Forskningsresultaten har dock inte utnyttjats till-
räckligt och tillämpad forskning om skärgården har i allmänhet varit 
knapp. På samma sätt saknas en enhetlig bedömning av skärgårdens 
problem. 

Åbo universitet startade tillsammans med länsstyrelsen i Åbo och 
Björneborgs län och Åbo arbetsluraftsdistsikt skärgårdens utveck-
lingsprojekt för att sammanställa och utnyttja den spridda kunskap 
sam finns, 3 projektets planering och förverkligande deltar alla hög-
skolor i Åbo, statliga och kommunala myndigheter och samfund, 
sammanlagt över 30 instanser. Projektets finansieringskällor är järn-
te Åbo universitet länsstvrelsen i Abo och Björneborgs län, arbets-
kraftsmyndigheterna (skärgdrdsföretagarkursema) och undervis-
nings ministeriet. 



Kesällä 1989 on käynnistynyt Nauvon ja Korppoon 
ulkosaariston erityisongelmia käsittelevä osa-
projekti, jonka kohdealueena ovat Aspö, Bergharv, 
Björkö, Borstö, Jurmo, Lökholm, Nötö, Sandholm, 
Trunsö ja Träskholm. Osaprojekti pyrkii elinkei-
notoiminnan ja elinolosuhteiden kehittämiseen 
kutakin saarta erikseen ja aluetta kokonaisuute-
na koskevin toimenpitein. Toimintaa ohjaavassa 
työryhm :ssä on asianomaisten kuntien ja alueen 
vestön edustus. Timin osaprojektin puitteissa 
on aloitettu vuoden 1990 keväällä kalastuselin-
keinon edistumiseen (tuotekehittely, markkinoin-
ti, jalostus, kuljetus) tähtäävä projekti, jonka 
kohdealueena ovat Nauvon ja Korppoon pääsaarten 
eteläipuolinen saaristo seka Dragsfj rdiin kuulu-
vat FI ;lsingholm, Tunnhamn ja Vinö. Vuoden 1990 
alusta ja vuoden 1990 huhtikuussa käynnistyivCit 
IIiittisten saariston kehittämisprojekti seka: 
Velkuan ja lähisaarten ]:ehittäniisprojekti. 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueella ori 
käynnissä myös laaja saaristoalueen yhteiskunta-
politii.kkaa koskeva peruskartoitus. Samalla 
pyritään määrittelemään myös saaristoyhteiskun-
nan tulevaisuuden haasteet ja visiot. IKartoi.-
tuksen j ilkeen mciäritellään keskeiset saariston 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen painoalueet. 
Saariston erityisongelmia lienevät joka tapauk-
sessa 

- saariston elinkeinorakenteen ja väestön demogra-
fisen rakenteen muutokset ja kehitysnäkymt 

- saaristoon tai saaristosta muuttamisen motiivit; 
saariston koululaisten odotukset ja jäämisen 
edellytykset 

- uudisasutustoieninnan sijoittuminen asutusraken-
teen kannalta. 

- matkailun ja kes~.iasutuksen vaikutus saaristoon 
- erityisryhmille suunnatut toimenpiteet saaris-

tossa (esim. nuoret, vanhukset, invalidit) 
- sosiaaliset ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot saa-
ristossa (esim. piihdehuolto- ja mielenterveys-
palvelut) 

Tutkimustoiminta on kytketty merkittävässä mää-
rin myös Saaristomeren kansallispuistoon liitty-
vien erityisongelmien selvittämiseen ja perus-
kartoitust.en laatimiseen. Projektiin kytketään 
myös saaristoalueen kulttuuri- ja historiallis-
ten erityispiirteiden selvittäminen ja niitä 
koskevan informaation antaminen. Tiettyjä arke-
ologisia peruskartoituksia on jo tehty. 
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Turun yliopiston Saariston kehittämisprojektin koulutustoiminta 

Projektin puitteissa on järjestetty vuosina. 
1928-90 ja suunniteltu vuosiksi 1990-91 seuraa- 
vat pitkät yrittäji:kurssit: 

- I:alavilj elyn yrittaj ~ikurssi (Kustavi) 
4 ]ck (tammi - huhtikuu 1988) 

- Rym ittylun - tierimaskun saaristoyri.ttGj ikurssi 
4 kk (lokakuu 1988 - tammikuu 1989) 

- Kustavin - Taivassalon saaristoyritt~j~kurssI 
4 kk (maaliskuu - kes«kuu 1989) 
I outskär - Rorpo skä~.rgrlrsföretagarkurs 
4 kk (maaliskuu - kesäkuu 1989) 

- Keskisuurten saaristo-r.i_t.v,ten kurssi 
3 ]ck (marraskuu 1989 - tacikuu 1990) 

- Tni $ skärgårdsföretaga=:- ?;urs 
4 kk (lokakuu 1 989 - he. i. mmikuu 1990) 

- Velkuan saaristoyrittC:jkurssi 
4 kk (lokakuu 1989 - helmikuu 1990) 

- Kurs för fiskare och fcretagare i Nagu och I;orpo 
södra skärgård 2 kk (maaliskuu - huhtikuu 1990) 

- Uudenkaupungin alueen saaristoyrittjikurssi 
6 ]ck (marraskuu 1990 - huhtikuu 1991) 

- Rauman alueen mereen liittyvin yritystoiminna.rm 
kurssi 6 kk (1991) 

- Siiankalastuksen yrittäjikurssi 4 kk (1991) 
- Houtskär skärg°rdsföretagarkurs 4 k]c (1991) 
- Reposaaren saaristoyrittujukurssi 6 kk (1991) 

TJisGlltsl on järjestetty eri kunnissa useita yhden 
p.ivän tilaisuuksia ja mm. atk-koulutusta alueen 
yrittij ille. 

Projektiin kuuluu myös laaja radioyhteistyö 
(yleisradio, Meriradio (Velkua), Radio Iniö), 
joten saristoon liittyviC erityiskysymyksiz 
voidaan käsitellä myös radiolnhetyksissi ja 
siten vilittU saaristoalueen eritysolosuhteita 
koskevaa tietoutta paitsi yleensä radion kuunte-
lijoille inyös alueella tilapäisesti lomailevi.l-
le. 



3®2®3 Kunnat ja seutukaavaliitot 

Kunnan rooli on keskeinen saaristoalueiden ke-
hittämisessä. Sen on oltava valmis ylläpitämään 
palveluja tukitoimenpitein esim0 järjestämällä 
saaristosta koulukyydit ja tukemalla kyläkaup- 
paa. 	Yksityisteiden tiehoitokuntien riittävä 
taloudellinen tukeminen vuosittain on saaristol-
le erittäin tärkeää. 

Tärkeä saariston kehittämiskeino on kunnan har- 
joittama kaavoitus- ja maapolitiikka. 	Kunnan 
tulee omistaa riittävästi maata, jotta se pys-
tyisi vuokraamaan ja myymään tontteja. Helposti 
syntyy niin tiheää asutusta, että rakennuskielto 
tulee eteen. 	Taajaan asutuille alueille on 
rakennuslain mukaan laadittava asema- tai raken-
nuskaava ja loma-asutusta varten rantakaava. 
Kaava pakottaa kuitenkin kunnan rakentamaan 
alueelle kunnallistekniikan. 

Uudenmaan lääninhallitus on hyväksynyt haja-asu-
tusalueille sellaisen menettelytavan, ettei 
laadita varsinaista kaavaa, vaan 1:4 000 mitta-
kaavainen käyttösuunnitelma, joka sisältää eräi-
tä määräyksiä mm rakennusoikeudesta ja jäteve-
sien käsittelytavasta. Tätä suunnitelmaa (kaa-
vaa) käsitellään siinä järjestyksessä kuin lais-
sa on säädetty yleiskaavoista, ts se on yleisön 
nähtävillä 30 päivää, lausuntokierroksella 
eräissä lautakunnissa ja lopuksi kaupunginval-
tuuston tulee hyväksyä se. 

Kaupunki voi tämän jälkeen anoa alueellista 
poikkeuslupaa. Kunnallisella tasolla vesiasioi-
den hoito sekä kehittämis- että lainvalvontateh-
tävinä on ympäristönsuojelulautakunnilla. 

Seutukaavaliiton merkitys saaristossa ilmenee 
enimmäkseen kaava-asioissa ja se käsittää lähin-
nä lausuntoja maankäyttöön liittyvistä toimenpi-
teistä, erillisselvityksiä sekä seutukaavan 
laatimisen. Yleispiirteisenä kaavana seutukaava 
antaa ulkoiset puitteet saariston maankäytön 
kehittämiselle. Seutukaava on ohjeena laaditta-
essa yksityiskohtaisempia kaavoja sekä viran-
omaisten ryhtyessä saariston maankäyttöä koske-
viin toimenpiteisiin. Seutukaavan merkitys ko-
rostuu saaristoalueilla, missä ei ole vahvis- 
tettua yleiskaavaa. 	Seutukaava käsittää eri 
maankäyttömuotoja (taajamat ja kylätoiminnat, 
teollisuus, loma-asutus, maa- ja metsätalous, 
yleinen virkistys ja suojelu) koskevat alueva-
raukset sekä mahdolliset seutukaavamääräykset. 

Seutukaavaliitto ei voi itse toteuttaa ehdotta-
miaan maankäytön ratkaisuja tai toimenpiteitä, 
vaan voi ainoastaan välillisesti, esim. lausun-
tojen muodossa edesauttaa niiden toteutumista. 
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Maakuntaliiton merkitys saaristoa koskevissa 
asioissa näkyy lähinnä aloitteiden teossa esim. 
tiekysymyksissä. Myös veroviranomaisten merki-
tys voi korostua saaristossa vahvistetun yleis-
kaavan vuoksi kiristetyn verotuksen muodossa. 

3.2.4 Vesiviranomaiset 

Yleisenä vesiviranomaisena toimii ympäristömi-
nisteriön alainen vesi- ja ympäristöhallitus ja 
sen alaisena 13 vesi- ja ympäristöpiiriä. Eräis-
sä asioissa, kuten maankuivatusta ja haja-asu-
tuksen vedenhankintaa koskevissa asioissa, vesi-
ja ympäristöhallinto on maa- ja metsätalousmi-
nisteriön alainen. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävänä on huoleh-
tia mm. vesien käytön kokonaissuunnittelusta 
sekä vesistöjen yleissuunnittelusta. Näissä 
suunnitelmissa on pyritty sovittamaan yhteen 
vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät 
tarpeet ja tavoitteet. Suunnitelmat muodostavat 
suuntaviivat vesi- ja ympäristöhallinnon tule-
valle toiminnalle. Muita viranomaisia tai etu-
piirejä nämä suunnitelmat eivät sido. Lisäksi 
vesi- ja ympäristöhallinto osallistuu vesien 
käytön, hoidon ja suojelun valtakunnallisten 
tavoiteohjelmien laadintaan. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon eräs keskeinen teh- 
tävä on vesiensuojelusta huolehtiminen. 	Tämä 
tapahtuu mm. laatimalla vesiensuojelun suunni-
telmia, seuraamalla vesien tilaa, käyttämällä 
vesiviranomaisen puhevaltaa vesioikeudellisissa 
lupakäsittelyssä ja valvomalla vesioikeuden 
antamien lupien ja vesilain noudattamista. Myös 
vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä vesiensuoje-
lua edistäviin hankkeisiin vesi- ja ympäristö-
hallinto osallistuu suunnittelemalla, rahoitta-
malla ja osallistumalla hankkeiden toteuttami-
seen 

Vesistöjen kunnostamista ja virkistyskäyttöä 
vesi- ja ympäristöhallinto edistää suunnittele-
malla ja toteuttamalla yleistä etua palvelevia 
hankkeita yhteistyössä kuntien ja eri etupiirien 
kanssa. Edelleen sen tehtäviin kuuluu huolehtia 
tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta, osal-
listua öljyvahinkojen torjuntaan sekä hallita ja 
hoitaa yleisiä vesialueita. Uittosääntöasiat 
siirtyvät v. 1990 metsähallinnolle. 

Vesien käytön ohjausta tapahtuu myös vesi- ja 
ympäristöhallinnon erilaisista vesiasioista mm. 
vesioikeuksille ja kunnille antamin lausunnoin. 
Lausuntoja annetaan mm, eriasteisista kaavoista, 
jolloin huomiota pyritään kiinnittämään eri 
toimintojen vaikutuksiin ja maankäytön ja ve-
sienkäytön yhteensovittamiseen. 
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Vesi- ja ympäristöhallinto suorittaa lisäksi 
vesien ja muun ympäristön tilan seurantaan, 
vesiensuojeluun, vesihuoltoon, jätehuoltoon ja 
muuhun ympäristönsuojeluun, vesirakentamiseen 
sekä sen vaikutuksiin liittyvää tutkimusta. 

Edellä mainituista vesi- ja ympäristöhallinnon 
tehtävistä huolehtii alueellaan vesi- ja ympä-
ristöpiiri vesi- ja ympäristöhallituksen vasta-
tessa lähinnä toiminnan ohjauksesta, valtakunnan 
tason tehtävistä ja tavoiteasettelusta. Vesi-ja 
ympäristapiirit ovat toiminnallisesti jakautu-
neet eri toimialueiksi, jotka käsittelevät tut-
kimusta, suunnittelua, valvontaa, rakentamista, 
taloutta ja hallintoa. Kullakin toimialalla on 
sen erityispiirteitä vastaava asiantuntemus. 

Meri- ja saaristoalueella toimivat vesi- ja 
ympäristöhallinnon lisäksi muutkin viranomaiset, 
joiden erityistehtävistä näillä alueilla on 
seuraavassa lyhyt selvitys. 

Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa ja 
edistää tieteellistä tutkimus- ja kokeilutoimin-
taa, joka kohdistuu maatamme ympäröivien merien 
luonnontieteellisiin ominaisuuksiin ja ilmiöihin 
pitäen silmällä käytännön tarpeita, erityisesti 
merialueiden suojelua ja hyväksikäyttöä. Meren-
tutkimuslaitoksen tehtävänä on myös huolehtia 
alan kansainvälisestä yhteistyöstä ja tiedotus-
palvelusta. Merentutkimuslaitoksella ei ole 
alueorganisaatiota, mutta se on yhteistyössä eri 
tutkimuslaitosten ja naapurivaltioiden kanssa 
(mm. Suomenlahti-yhteistyö ja Pohjanlahti-yh-
teistyö). Tutkimusalus Aranda ottaa säännölli-
sesti näytteet Suomen merialueilta. 

Merenkulkuhallituksen tehtävänä on seurata me-
renkulkua ja siihen liittyvien elinkeinojen 
kehitystä sekä toicoivaltansa rajoissa ryhtyä 
merenkulkua edistäviin, turvaaviin ja järjestä-
viin toimenpiteisiin. Merenkulkuhallituksen 
alaisiin merenkulkupiireihin liitettiin 1.3.1990 
luotsipiirit, merenkulun tarkastus sekä tie- ja 
vesirakennuslaitoksen vesitieasiat. Merenkulku-
piirit hoitavat luotsipalvelun sekä merenkulun 
turvalaitteiden lisäksi nyt myös vesiväylien 
suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä 
reittilaiturit. Saariston elämän kannalta oleel-
linen on yhteysalusliikenne, jota aiemmin hoiti-
vat luotsipiirit ja josta nyt vastaavat meren-
kulkupiirit. 



Museoviranomaisten tehtävänä on johtaa ja valvoa 
maan muinaismuistohallintoa ja suorittaa kult-
tuuriperintöön liittyvää tutkimusta, avustaa 
muinaismuistoalan opetusta sekä suorittaa ne 
muut tehtävät, jotka sille muinaismuistojen, 
kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennus-
ten suojelua ja kulttuuriesineiden maastaviennin 
rajoittamista koskevan lainsäädännön mukaan 
kuuluvat. Museoviraston merihistorian toimisto 
käsittelee asiat, jotka koskevat laivalöytöjen 
inventointia, luettelointia ja lunastusta sekä 
niiden rauhoitusta ja sen valvontaa, merenkulun 
historiaa, merimuseoita sekä sen toimialaan 
liittyvää tutkimusta ja julkaisutoimintaa. 

Lääninhallituksen tehtävänä on mm. ryhtyä tar-
peellisiin toimenpiteisiin asunto-olojen, kaavoi-
tus- ja rakennustoimen, ympäristönsuojelun, 
palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun sekä 
liikenteen edistämiseksi alueellaan. Lääninhalli-
tuksessa on mm. ympäristönsuojelutoimisto ja 
kaavoitustoimisto. 

Maataloushallintoa hoitaa maatilahallitus ja sen 
alaiset maatalouspiirit. Kunnallisella tasolla 
asioita hoitaa maatalouslautakunta. Maatilahalli-
tuksen ja sen alaisten viranomaisten tehtävänä on 
mm. huolehtia maatalouden yleisestä kehittämises-
tä ja sen sopeuttamisesta yhteiskunnan muuhun 
kehittämiseen ja edistää maatalouden alueellista 
suunnittelua sekä maatilojen rakennerationali-
sointia. 

Maanmittaustoimintaa hoitavat maanmittaushalli-
tus, läänikohtaiset maanmittauskonttorit ja 
alueelliset maanmittaustoimistot. Maanmittaushal-
linnon tehtävänä on mm, pitää maarekisteriä sekä 
siihen liittyvää kiinteistöluetteloa ja rekiste-
rikarttaa, huolehtia yleisistä kartoitustöistä, 
valvoa ja ohjata kaavoitusmittausta ja -kartoi-
tusta sekä kaavan maastoon merkitsemistä, tilauk-
sesta suorittaa em0 tehtäviä ja harjoittaa 
karttojen ja toimialansa muiden julkaisujen 
painatus-, kustannus- ja myyntitoimintaa. 

Metsähallinnon tehtävänä on mm. edistää valtakun-
nan metsätaloutta. Valtakunnan metsä on pyrittävä 
käsittelemään niin että taloudellisesti edulli-
nen, kohoava puun tuotto tulee kestävästi turva-
tuksi ja maan tuottokyky mahdollisuuksien mukaan 
hyväksi käytetyksi. Metsähallinnosta vastaa 
metsähallitus, jonka alaisuudessa toimii kolme 
piirikuntakonttoria. Metsähallituksessa on 
moninaiskäyttötoimisto, joka vastaa mm. valtion 
retkeilyalueista. Luonnonsuojelualuetoimistolle 
kuuluu mm. kansallispuistojen hallinta ja hoito. 



MERIPELASTU KSEN 

HÄLYTYSO HJ E 
ALARMINSTRUKTION 

FÖR 
SJÖRÄDDNING 

b 	 1990 

139 

VIRPINIEMI 

c: zJ 

Ilmoita hätätapauksesta radiolla. puhe-
limella tai muulla nopealla tavalla joko 
Lähimmälle meripelastuskeskukselle tai 
jollekin alueelliselle hälytyskeskukselle 

Meddela om nödläget per radio, telefon 
eller på annat snabbt sätt antingen till 
närmaste sjöräddningscentral eller till 
någon regional alarmcentral 

MERKKIEN SELITYS 
TECKENFÖRKLARING 

meripelastusaluaen raja 
— gräns för sjöräddningsom- 

råde 
meripelastuslohkon raja 

- - - gräns för sjöräddningsre- 
gion 

m 	meripelastuskeskus KOKKOLA 
sjöräddningscentral KARLEBY 
lohkokeskus 
undercentral 

S. 

VALLGRUND 	VAASA 
Q VASA 

PIRSKERI 
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MERIPELASTUSKESKUKSET 	SJÖRÄDDNINGSCENTRALERNA 

Helsinki 	 90-6394UO Helsincifors 
Turku 	 921-33 37 77 Åbo 921.333777 
Vaasa 	 961-114859 Vasa 

MERIPELASTUSPALVELUN 	SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTENS 
ALUEELLISET 	 REGIONALA 
LOHKOKESKUKSET 	UNDERCENTRALER 

Kai .a n l piiorlual 952- 12921 	Kotka {jäbev kri ii nr. r ..  
5rtorn~:tiliritea 	90.668141 S\.'caborg 	,. 
H t'tr. 	 911- 81665 Harvy 
Fac;rhr.'•n 	„ 	926- 4'4630 	Ft.gerholtar 	.. 
r'irslceri 	., 	939-587106 	P rskeri 	„ 
V21rS: r!nc1 	961-527538 Va&lc;rund 	„ 
!'.oklol:: 	 968- 4U15 Karieby 
~~irptr:i ini 	5$1. 401971 Virpis ilenii 
1r1:3:l3 -? • •I L.•. 	., 	9?i3- t 4tt: 	i'113rie( 	 nai 

LENTOPELASTUSPALVI LUN 	FLYGRÄDDNINGSTJÄNSTENS 
PELASTUSKESKUKSET 	 RÄDDNINGSCENTRALER 

Tampere 	931-620200 T~trntiierker2, 
Rov win.ni 	9GO- GI 2'5 Ruvanietni 

Pelastuspalvelun hälytyskeskuksien lisäksi onnettomuusil-
moituksia vastaanottavat kaikki rneripelastuselimet sekä 
rannikolla pelastuspalveluun osallistuvat viranomaiset sekä 
posti- ja lennätinlaitoksen rannikkoradioasemat. 
Förutom från räddningstjänstens alarmcentraler mottages 
olycksrapporter även från alla sjöräddningstjänstens verk-
ställighetsorgan samt från kustmyndigheter och post- och 
telegrafverkets kustradiostationer. 

i:i+tSsncrmeroi 	älltöon käytettäl<Ö rncru,rrrn ',_ - 
HUClMi koitukseen kuin hälytykseen ja sen peruutta!rrl..e~.! 
OSS! 	Ai~.riii .lefonnunimer rnu icke användas till arrn:i i 

äriclarn5I än alrnlering och annullering av af rrn. 

~.- 	~► 	 TURKU 
, ÅBO 	

HELSINKI 
HELSIN 0 I 	KOTKA 

iA RIANHAM Lf' 	 I 	SUOMENLINNA 
1A HAMN 	N' % 	 1 • 	SVEABORG 

	

1 	 I 
HANKO 

1 	HANGÖ 



RÄDDNINGSTJÄNSTENS ALLMÄNNA ORGANISATION 
Räddningstjänstens allmänna organisation och koordinering skäts av ministeriet för 

inrikesärendena, som samtidigt bär ansvaret för ledningen och organiseringen av 
räddningstjänstens samarbete på land- och havsområden. 

Luftfartens räddningstjänstorganisation sköts av luftfartsmyndigheterna under ledning 
av luftfartsstyrelsen i samarbete med ministeriet för inrikesärendena. 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS REGIONALA ORGANISEIRING 
Vid olyckshändelser på land sköts de till räddningstjänsten hörande regionala 

orgniseringarna i länen av vederbörling länsstyrelse med bistånd av ledargruppen för 
länets räddningstjänst. 

Vid olyckshändelser på hav sköts de till räddningstjänsten hörande regionala organise-
ringarna av staberna för sjöbevakningssektionema {staben för Finskavikens sbsektionen i 
Helsingfors, staben för Skärgårdshavets sbsektionen i Åbo och staben för Bottniskavi-
kens sbsektionen i Vasa) inom sjöbevakningssektionens verksamhetsdistrikt i samarbete 
med vederbörliga länsstyrelser med bistånd av sjöräddningscentralen, som opererar i 
samband med staben för sjöbevakningssektionen. 

Luftfartens efterspanings- och fiygräddningsuppgifter sköts av flygräddningscentraler-
na, som är belägna i Tammerfors (Södra Finlands efterspanings- och flygräddningsområ-
de) och i Rovaniemi (Norra Finlands efterspanings- och flygräddningsomräde): 

ALARMERING AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN SPÅ HAVSOMRÅDEN 

Sjöräddningscentralerna sköter om koordineringen av samarbetet mellan myndighe-
ters och frivilliga organisationers verkställighetsorgan samt samarbetet mellan pä hav 
befintliga handels- och andra fartyg vid olycksfall på havsområden. 

Rapport om en på havet förekommande nöd- eller farosituation ges per radio antingen 
direkt eller medelst kustradiostation eller någon regional alarmcentral till sjöräddnings- 
centralen, samt per telefon antingen direkt eller medelst någon regional alarmcentral till 
sjöräddningscentralen. Olycksrapporten kan även ges direkt till sjöräddningstjänstens 
verkställighetsorgan eller till kustens sjöbevaknings-, sjöfarts-, polis-, brand-, tull- eller 
militärmyndighet eller till sjöräddningssällskapets verksamhetsorgan. 

Rapport om en flygolycka som inträffat på havet ges till flygräddningscentralen eller 
till flygledningen på närmaste flygstation. Flygolycksrapporten kan även ges på samma 
sätt som ovan angivits om sjöolyckor. 

Vid radioanmälning bör följande frekvenser användas: 2182 KHz, 156.8 MHz (VHF 
kanal 16), KV-telefon kanal 11A på selektivanrop och 500 KHz (radiotelegrafi). 

Av 
PELASTUSPALVELUN YLEISJÄRJESTELYT 

Pelastuspalvelun yleisjärjestelystä ja koordinoinnista huolehtii sisäasiainministeriö, joka 
samalla vastaa maalla ja merellä suoritettavan pelastuspalvelun yhteistoiminnan johtami-
sesta ja järjestämisestä. 

Ilmailun pe!astuspa!velHjärjestelyistä huolehtivat ilmailuviranomaiset ilmailuhallituksen 
johdolla yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa. 

PELASTUSPALVELUN ALUEELLISET JÄRJESTELYT 

Maalla tapahtuvissa onnettomuuksissa pelastuspalvelun alueeilisista järjestelyistä huo-
lehtivat läänien puitteissa lääninhallitukset apunaan lääninsä pelastuspalvelun johtoryh-
mä. 

Merialueella tapahtuvissa onnettomuustapauksissa pelastuspalvelun alueellisista jär es-
telyistä huolehtivat merivartiasto;en esikunnat (Suomenlahden Helsingissä, Saaristome-
ren Turussa ja Pohjanlahden Vaasassa) toimintapiirinsä puitteissa yhteistyössä asian-
omaisten lääninhallitusten kanssa apunaan merivartioston esikunnan yhteydessä toimiva 
meripelastuskeskus. 

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelutehtävistä huolehtivat Tampereella (Etelä-Suomen 
etsintä- ja lentopelastusalue) ja Rovaniemellä (Pohjois-Suomen etsintä- ja lentopelastusa-
lue) sijaitsevat lentopelastuskeskukset. 

MERIALUEEN PELASTUSPALVELUN HÄLYTTÄMINEN 

Meripelastuskeskukset huolehtivat viranomaisten ja vapaaehtoisten järjestöjen meripe-
lastuselimien sekä merellä olevien kauppa- ja muiden alusten yhteistoiminnan koordinoi-
misesta onnettomuustapauksissa merialueella. 

Ilmoitus merellä tapahtuneesta onnettomuus- tai vaaratilanteesta annetaan radiolla 
joko suoraan tai rannikkoaseman tahi jonkin alueellisen hälytyskeskuksen välityksellä 
meripelastuskeskukseen, sekä puhelimella joko suoran tai alueellisen hälytyskeskuksen 
välityksellä meripelastuskeskukseen. Onnettomuusilmoituksen voi myös antaa suoraan 
jollekin meripelastuselimelle tai rannikolla toimivalle merivartio-, merenkulku-, poliisi-, 
palo-, tulli- tai sotilasvirancmaiselie tahi meripelastusseuran toimintapisteelle. 

Ilmoitus merialueella tapahtuneesta lento-onnettomuudesta annetaan lentopelastus-
keskukselle tai lähimmän lentoaseman lennonjohdolle. Lento-onnettomuus voidaan 
myös ilmoittaa samalla tavalla kuin edellä on mainittu merionnettomuuden ilmoittamises-
ta. 

Radiolla ilmoitettaessa on käytettävä seuraavia taajuuksia: 2182 KHz, 156.8 MHztVHF 
kan16), LA-puhelin kan11A selektiivikutsulla ja 500 ICHz isähkötys) 

KUSTRADIOSTATIONERNA 	 KUSTENS FLYGSTATIONER RANNIKKORADIOASEMAT 	 RANNIKON LENTOASEMAT 

Helsingfors-Radio 	90-896 477 	Utti 951- 84 505 Helsinki-Radio 	90-896 477 	Utti 951- 84 505 
Helsingfors 90-653 755 Helsinki 90-653 755 

Mariehamn-Radio 	928- 21 936 	åbo 921-385 270 Mariehamn-Radio 	928- 21 936 	Turku 921-385 270 
Mariehamn 928- 21 185 Maarianhamina 928- 21 165 
Björneborg 939- 13 894 Pori 939- 13 894 
Vasa 961-267 655 Vaasa 961-267 655 
Kronoby 968- 45 570 Kruununkylä 968- 45 570 
Uleåborg 981-481 751 Oulu 981-481 751 
Kemi 980- 20 748 Kemi 980- 20 748 

GRÄNS BEVAKNINGSVÄSENDET 
	 RAJAVARTIOLAJTOS 

Helsinki 78g9_ Vaktian painatuskeskus 



Tie- ja vesirakennuslaitokselle ovat kuuluneet 
asiat, jotka koskevat kanavalaitosta, vesiteiden 
ja vesiliikenneolojen kehittämistä, uittoa 
yleiseltä liikennetaloudelliselta kannalta sekä 
kulkuväylien, uittoväylien, kanavien sekä venei-
ly- ja kalasatamien suunnittelu, rakentaminen, 
parantaminen ja kunnossapito. Nämä tehtävät 
siirtyivät TVH:sta merenkulkuhallitukseen 
1.3.1990. Samalla tie- ja vesirakennushallitus 
muuttui tielaitokseksi. 

Tielaitos ja sen tiepiirit vastaavat yleisten 
teiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnos-
sapidosta. Saaristoalueiden teihin saattaa 
kuulua siltojen lisäksi myös lauttoja, losseja 
ja laitureita. Tielaituri saattaa samalla olla 
merenkulkupiirin yhteysaluksen reittilaituri. 
Tielaiturin kylkiäisenä on usein venesatama tai 
joskus kalasatama, jolloin alueen kokonaissuun-
nittelu on tärkeää. Myös jäätie voi olla yleinen 
tie, jolloin tiepiiri huolehtii siitä. Saaris-
toissa on valtaosa yksityisteitä. Näiden hoitoon 
on mandollista lain edellyttämissä tapauksissa 
saada valtionapua yleensä noin 50 %, losseihin 
80 %. Tielaitos valvoo näiden avustusten käyttöä. 
Tiepiiri järjestää lautta-, lossi- ja laiturialu-
eelle jätteenkeräilypaikat, jotka on tarkoitettu 
tienkäyttäjille. Ne ovat etenkin saaristossa 
myös suorittuja asumisjätteidenkin jättöpaikkoja. 
Kuntien kanssa on sopimuksia yhteistyöstä; 
yleensä tiepiiri ylläpitää jätesäiliöitä ja 
kunta huolehtii tyhjentämisestä. 

Puolustusvoimien tehtävänä on mm. huolehtia 
valtakunnan meri- ja vesialueen sekä ilmatilan 
valvonnasta yhteistoiminnassa ensisijaisesti 
merivartiostojen kanssa. Suomen rannikolla on 22 
puolustusvoimien alaista suoja-aluetta, joilla 
ulkomaalaisten liikkuminen ja oleskelu on rajoi-
tettua ja luvanvaraista. 

Rajavartiolaitoksen tehtävänä on valtakunnan 
rajojen vartiointi ja valvonta sekä yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitäminen 
raja- ja merialueella. Rajavartiolaitos on 
jaettu kahdeksaan vartiostoon, joista kolme on 
merenrannikolla: Suomenlahden, Saaristomeren ja 
Pohjanlahden merivartiosto. 
Merivartiostojen tehtävänä on: merirajojen 
vartiointi ja valvonta, meripelastuspalvelu, 
sotilaallinen maanpuolustus, meriliikenteen 
valvonta (yhdessä luotsin ja poliisin kanssa), 
kalastusvyöhykkeen valvonta, tullivalvonta 
(yhdessä tullilaitoksen kanssa), metsästyksen, 
kalastuksen ja luonnonsuojelumääräysten valvonta, 
vesien likaantumisen estämiseksi annettujen 
määräysten valvonta ja osallistuminen öljyntor-
juntaan. 
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Tullilaitoksen tehtävänä on mm. toimittaa maahan 
tuotujen ja maasta vietyjen tavaroiden verotus ja 
tulliselvitys. Rajavartiolaitos suorittaa tulli-
valvontaa ja alustavia tulliselvitystoimenpiteitä 
merialueella ja niillä maarajan osilla, joilla 
tullilaitos ei ole järjestänyt valvontaa. 

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on mm. hankkia 
luotettavaa tietoa Suomen ilmastosta ja hoitaa 
sääpalvelua ottaen huomioon erityisesti maamme 
elinkeinoelämän ja yleisen turvallisuuden vaati -
mukset sekä suorittaa ilmatieteellistä tutkimusta. 
Merialueilla ja rannikolla on suuri merkitys 
merenkulkijoille tarkoitetuilla erityissäätiedoil-
la, jotka ovat jo alueellisesti tarkkaan kohden-
nettuja. 

Kalastusasioita hoitaa maa- ja metsätalousministe-
riön kalastus- ja metsästysosaston alaisuudessa 
alueen (yleensä läänikohtainen) kalastuspiiri. 
Piirin tehtävänä on mm. huolehtia yleisen kalata-
lousedun valvonnasta, kalatalousalan suunnittelus-
ta sekä tehdä maa- ja metsätalousministeriölle 
esityksiä tarpeellisiksi uudistuksiksi ja paran-
nuksiksi, valvoa piirin alueella olevilla ylei-
sillä vesialueilla harjoitettavaa kalastusta 
sekä johtaa ja suorituttaa näillä vesialueilla 
kalakannan hoitoa tarkoittavia toimenpiteitä. 
Kalastuspiirin alueella toimii lisäksi vesialueen 
omistajien muodostama kalastusaluejärjestelmä. 

3.2.6 Vapaaehtoiset yhdistykset 

Vesiensuojeluyhdistykset 

Suomessa on 13 alueellista vesiensuojeluyhdis-
tystä. Vesiensuojeluyhdistykset ovat rekisteröi-
tyjä yhteistyö- ja tutkimuselimiä. Yhdistysten 
jäsenyys on vapaaehtoista ja mitkä organisaatiot 
tahansa voivat liittyä niihin. Yhdistysten ta-
voitteena on edistää vesien- ja ilmansuojelua 
toiminta-alueellaan. Kehitystä seurataan näyt-
teenottojen avulla. Yhdistys antaa asiantunti-
jainformaatiota vesien- ja ilmansuojelukysymyk-
sissä, sekä toimii tarvittaessa tutkimuskonsult-
tina. Vesiensuojelyyhdistykset voivat olla ta-
voitteiltaan ja toimintatavoiltaan hyvin vaihte-
levia Osa toimii myös merenrannikko- ja saaris-
toalueilla. 

Pidä Saaristo Siistinä r ®y. 

Saariston roskaantumisen estämisessä ja yleisen 
valistuksen jakamisessa on suuri merkitys ollut 
v. 1969 yksityisten henkilöiden toimesta perus-
tetulla yhdistyksellä. Yhdistys ylläpitää Suomen 
saaristoalueilla veneilijöille tarkoitettuja 
jätepisteitä Itämeren sopimuksen VIII artiklan 
mukaisesti. 
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MERISÄÄ 
PALVELU 1 

PALVELUNUMEROT 

Säätietoja ympäri vuorokauden saa palvelunumeroista. 

Samat merisääennusteet kuin Yleisradiosta saadaan pal-
velunumeroista: 

Itä-Suomen aluetoimisto (muuttuu) 	971-45 1032 
(Kuopio, lentoasema) 
Pohjois-Suomen aluetoimisto 	 *) 97007236 
(Rovaniemi, lentoasema) 
Lappeenrannan yksikkö 1.5.1991 	953-560 606 

MERIENNUSTEET 
97 081 Säätiedotus merenkulkijoille 
97 082 Väderrapport för sjöfarande 
970 335 Perämeri 1.6.1991 

SÄÄHAVAINNOT 
(tuuli, lämpötila, ilmanpaine, kosteus) 
970 311 Haapasaari (Suomenlahti) 
970 312 Harmaja, Emäsalo (Suomenlahti) 
970 313 Tulliniemi, Jussarö (Suomenlahti) 
970 314 Tulludden, Jussarö (Finska viken) 
970 321 Fagerholm, Kumlinge (Saaristomeri) 
970 322 Märket, Kumlinge (Alands hav) 
970 333 Kristiinankaupunki (Selkämeri) 
970 334 Kristinestaden (Bottenhavet) 
970 332 Merenkurkku 1.6.91 
970 341 Näsijärvi (Siilinkari) 
970 342 Saimaa (Kyläniemi, Savonlinna) 
970 344 Päijänne 1.6.91 (Judinsalo) 
puhelun hinta 3.60 mk + ppm (60 p/ min) 

Näiden palvelunumeroiden lisäksi saadaan Kotkan, Hel-
singin, Vaasan, Turun ja Porin edustan sekä Ahvenan-
maan ennusteita sekä Tammisaaren ja Hangon havaintoja 
paikallisista sääpalvelunumeroista. 

Uudenmaan rannikon säätietoja saadaan numerosta 
97038. 
Vädret för Åboland och för Åland numerosta 970 37. 

ILMATIETEEN LAITOKSEN TOIMIPISTEET  

Ilmatieteen laitos (Helsinki) 90-19291 
*) Sääpalvelu 
14.8 mk/min. *) 97007211 
Etelä-Suomen aluetoimisto *) 97007235 
(Helsinki-Vantaa, lentoasema) 
Turun yksikkö (Turku) 921-333342 
Länsi-Suomen aluetoimisto *) 97007265 
(Tampere-Pirkkala, lentoasema) 
Vaasan yksikkö (Vaasa) 961-125859 

TUULIVAROITUKSET 

Myrskyvaroitus 	V = 21 m/s 
Kovan tuulen varoitus 	V = 14-20 m/s 
Huomautus veneilijöille 	V = 11-13 m/s tai jos esiintyy 
(1.5.-31.10.) 	 voimakkaita puuskia 
V = kymmenen minuutin keskituuli 

Kansainväliset varoitukset (warnings) 
near gale 	 V = 14-16 m/s 
gale 	 V = 17-24 m/s 
storm 	 V = 25 m/s- 
Kovan tuulen varoitus annetaan silloin, kun arvioidaan, 
että on vähintään 10 prosentin mahdollisuus sille, että 
keskituuli on 14 m/s. 

TUULITAULUKKO 

Voima 
boforeina 

Nopeus 
mbs 

Tuulen 
nimitys 

Keskimää-
räinen aallon 
korkeus (m) 

0 
1 

0 
1 

Tyyni 
0.1 

2 2-3 Heikko 0.2 
3 4-5 Kohtalai- 0.6 
4 6-7 nen 1.0 
5 8-10 Navakka 2.0 
6 11-13 3.0 
7 14-16 Kova 4.0 
8 17-20 5.5 
9 21-24 Myrsky 7.0 
10 
11 

25-28 
29 Hirmu- 

9.0 
11.5 

12 
-32 

33- myrsky 14.0 

Helsinki 1991. Valtion painatuskeskus ILMATIETEEN LAITOS 
PL 503 00101 HELSINKI 



VÄLTA VAARAA - KÄYTÄ SÄÄPALVELUA 	 YLEISRADIO 	 MERI- JA RANNIKKOSÄÄASEMAT ALUEITTAIN 

Ennen matkaa: 

Ota selvää tulevan säätilan kehityksestä. 

Kiinnitä erikoisesti huomiota oman liikkumisalueesi sää-
ennustuksessa tuulen kehitykseen ja näkyvyyttä huonon-
taviin tekijöihin. 

Jos on annettu tuulivaroituksia, mieti onko veneesi tur-
vallinen odotettavassa säässä. 
Päätä matkasta vasta sitten. 

Ota päätöstä tehdessäsi huomioon reitin suojaisuus tai 
avonaisuus. Jos tuulen suunnassa on edessä laaja, avoin 
merialue, on aallokko korkeaa ja vaarallista, mutta saa-
riston suojassa saattaa veneily olla mahdollista. 

Vesillä ollessasi: 

• Seuraa sään kehitystä tarkkailemalla pilviä, tuulta ja 
ilmanpainetta. Ilmanpaineen nopea muutos merkitsee 
aina voimakasta tuulta. Synkkien pilvien kehittyminen 
merkitsee usein rajuilman lähestymistä. Jatkuva tuulen 
voimistuminen voi merkitä matalapaineen lähestymistä 
kovine tuulineen. 

• Kuuntele sääennusteet ja varoitukset. 
Huolehdi siitä, että joku omaisesi tai tuttavasi tietää 
tarkoin matkareittisi ja suunnitellun aikataulusi. 

VESIALUEIDEN SÄÄPALVELU V. 1991 

Sääpalvelua saa: 

- Yleisradiosta 
- palvelupuhelimista 
- rannikkoradiosta 
- televisiosta 
- sanomalehdistä 

Yleisradion kiinteät, päivittäin saarnat merisäätiedotus-
ajat ovat: 
suomen kielellä 
Ylen 3-verkossa (RADIO SUOMI) 
5.35*, 8.20, 12.45, 19.10 ja 22.10 

sekä ruotsin kielellä 
Ylen 4-verkossa (RIKSRADION) 
5.30*, 8.15, 12.45, 19.10 ja 22.10 
*ma-la 
Iltatiedotukset sisältävät myös tuulen kehittymisarvion 
ylihuomiseksi. 

Päivä- ja iltatiedotusten yhteydessä luetaan myös meri-
ja rannikkoasemien havainnot. 

Tuulivaroitukset tarkistetaan klo 16. Näiden lisäksi voi-
daan antaa ylimääräisiä varoituksia yllättävien, nopeiden 
säämuutosten sattuessa. 

RANNIKKORADIO 

Rannikkoradioon laaditaan englanninkielinen katsauksel-
la varustettu merisäätiedotus kaksi kertaa päivässä. Ran-
nikkoradio välittää myös voimassaolevat tuulivaroitukset. 
(VHF 16, 2182 kHz). 

HELSINKIRADIO (klo 10.33 ja 22.33)* 
MARIEHAMNRADIO (11.33 ja 23.33)* 
*) Kesäaika 

.° 	 `x, 

Suomenlahti: 	 1 Selkämeri 

Haapasaari A Isokari 
Kotka, Ranki Kylmäpihlaja 	 A 
Orrengrnnd Rauma, Kuuskajaskari 
Kalbådagrund A Mäntyluoto 
Emäsalo Kristiinankaupunki 	A 
Isosaari 
Bågaskär Merenkurkku: 
Russarö 

Moikipää 
Pohjois-Itämeri: Valassaaret 

Utö Perämeri: 
Bogskär A 
Ristna Pietarsaari, 
Gotska Sandön Mässkär muuttuu 

Ulkokalla 	 A 
Saaristomeri Hailuoto, Marjaniemi 

KemiI 	A 
Fagerholm A Ajos 	A 
Kumlinge 

Ahvenanmeri: 

Nyhamn A 
Märket A 

' 
PERAMERI 

. 1.1 ---  64,5°N 

I S 
- d 

N MERENKURKKU 

l ----- 620N 
.-~ SELKAMERI 
1 S SA.ARISTOMERE 
• 1 	26°E 

AHVENAN- 
MERI `' W! F 

/
- 

W I E 
,f  

o 	SUOMENLAHTI 

POHJOIS-ITAMERI 	I  

RU AN LAHTI 

Veneilijöiden kannalta tärkeimmät välityskanavat ovat 	 ETELÄ- 	KAAKKOIS- 	Ennustusalueet ja MERI 
Yleisradio, palvelupuhelimet ja rannikkoradio. 	

ITÄMERI ITA 	 havaintoasemat 
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KLARA 
PUTSAR SAARISTON 

PUTSAR SKÄRGÅRDEN 
KLARA- jätehuolto  tar:-aa  Teille vaivattoman tavan huolehtia asianmukaisesti taiousjätteis-
tä.'' Hyvin järjestetty jätehuolto suojelee arvokasta elinympärist{iäsi roskaantumise€ta. 

KLARA-toimisto hoitaa yhteistyössä jo kymmenen kunnan (Nauvo, Korppoo, Houtskari, Inö, 
Velkua, Rymättylä, Merimasku, Tammisaari, Tenho#a ja Västanfjård) kanssa haja-•asutus-
a[ueen jätehuollon. Tunnuksemme on tarmokas KLARA-siili. Lähes kaikki 100 KLARA-jäte-
pistettä ovat käytössä ympäri vuoden, Lähinnä Teitä olevat pisteet löydät oheisesta kartasta. 

Jätepisteiclen 	ito aiheuttaa kustannuksia, joihin odotamme myös Teidän osafFistCivaH. 
Makscdluokkia ori kaksi riippuen siitä, käytättekö jätepistettä ympäriur1afisesfl vaiko vain 
kesäaikana (1.5: -3110). 

* Kesäa}an käyttömaksu on 	 150 mk 
* Ympärivuotinen käyttömaksu on 	300 nyk 

I

Kurr maksatte KLARA-käyttörnaksun oheisella pankkisiirrolla saatte KLARA-vuositarran ja 
oikeuden käyttää jätehuoltopalvelujamme. 

Voitte edistää saariston puhtaanapitoa antamalla toisen pankkisiirron naapurillenne, 
tuttavalfenne tai ystävälienne. Kirjoittakaa oma nig-Henne sille varattuun lifaan: kun maksu on 
suoritettu, lähetämme 500 ensimmäiselle kiitokseksi tuote€ahian. 

1 Taiousi te viedään kaatopaikalle. Tämän vuoksi KLARA-pisteet eivät ota vastaan 
ungelmajätettä, rakennusjätettä, rautaromua tai muuta vastaavaa erityisjätettä. 

Jestärrime erilliskeräyksiä mm. ongelmajätteille, rautaromulle, paperille ja lasille 
niandollisuuksien mukaan. Niistä saatte tiedon sanomalehdistä, paikallisradiosla tai 
kunnan tiedotteista. 
VIIME KESÄNÄ KLARA KERÄSI KUUDESSA YHTEISTYÖKUNNASSAAN YHTEENSÄ 
62 TONNIA ONGELMAJÄTETTÄ. 

Oheisena on op, josta on Teille hyötyä jätteen lajittelussa ja käsittelyssä. Tutustukaa 
myös ympäristöystävä1Iiaiin tuotteisiimme. 

VIIHTYISÄÄ KESÄÄ 

KLARA-TOIMISTO 

LQfrf 
Britt-Marie Juup 
projektipäällikkö 

Osoitelåfide: KuriIien kIil3tels1örekislen 
(Tama kir{e uri laheiolly kalkki in rekisterin mukaisiin laloukslrn. Mikab oletle hdilaneel jalehuOIIon muulla!avoin, 
kertokaa adla KLARA-loHtustol le. Muussa tapauksessa s7alte KLARA.postia jatkossakin-j 

Ki.ARA:ma[eriaalia saatte my ös yhleistyökuinppaneiflamme- 

Turur,SeurfkinOsuuWarkinkpntlorit: 	 Ra[IioAurer]AaIIoI 	 Kunnat 
Turku, Kullalalo 	 PalveJuprsle. KuIIalato 	 Osuuspankin konllorit 
Kaarrna.Oskannaukio3 	 P(}s1ikpnLIoril 
Raisio, Keskustaii 	 Ku nnanl orir i Iol 
Pa rara run, Ran1 a tics 2D 	 Ka u pal 
Karppop kk 
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Ensirnmiseni toimintavuonna yhdistys pystytti 
Turunmaan saaristoon kolme j tepistettG, joihin 
veneilijit saattoivat jG`ttäi roskansa. Vuhitel-
len pisteverkosto laajeni. N.i_it i perustettiin 
Saaristonieren lisiksi Pohjanlandelle, Ahvenan-
maalle, Järvi-Suomeen ja Itiiselle Suomenlandel-
le. I3yt näit. ns. Koska-Roope-jätepistei.tä on jo 
yli kolmesataa. 

Ros;:a- oopet ottavat vastaan lhinnJJ veneili.j5i-
den talous] tteit~z. Yh'i usean p aan on kuitenkin 
vuosien kuluessa rakennettu kornpostointiperiaat- 
teella toimivia kuiva,':~ym~löit 	PalauLuspulloja 
varten on omat korit. Lisäksi yhdisty]csellM on 
] «ytss 	huoltovenett i. Roope -Sc:.11e Lounais- e~ n 3 
Suomessa, Roope-tulli? I Saimaalla ja _:oope-Salle 
III Pohjanmaalla. :ess ll .' 1990 Lounais -Suomen 
saaristoon saatiin toinen pienempi yhteysvene ja 
idut3ss<< avattiin j J tteiden laj i tte lupai k]ca 
jossa annetaan myös opastusta erilaisten j1`ttei-
den lajittelusta. 

ahoitt.aa]cseen toimintaansa yhdistys myy mm. 50 
markan hintaista ?:oska-Roope -merkkip:. i1crkin 
ostaneella veneilij ll i on oikeus kiytt,i ju:te-
pisteit~. Veneilijet tunnistaa j tepisteet iloi 
sexti hymyfilevList Roope-hylkeestä: ja yhdistys 
m175s julkaisee vuosittain listan pisteiden pai-
]:oista. 

Yhdistyksen j dsenlne_ on vksityisic 11enJdlL it.i, 
veneseuroja ja muita yhd.istyl:si i yhteensc' yli 
3.000. Varsinaisen toiminnan kulut olivat v. 
1990 n. 2.7 milj. mk. T <sti katettiin jz_senmak-
suilla ja erilaisilla ]>armmpanjoilla 640.000 m]c, 
valtion avustuksella 1.250.000 mk ja kuntien 
seic<< yritysten ja j .rjestbjen erilaisilla avus-
tuksilla n. 820.000 ink. 

Yhdistys harjoittaa jätteiden ker iilyn lisLiksi 
tiecotustoimintaa, valistusta ja asenne]casvatus-
ta seka; tekee roskaantumistut]:ir;iusta. Roskien 
laskenta tietyiss_ ]:ohteissa on tehty vuosina 
1975, 1934 ja 1988. Toimintansa tunnetuksi teke-
mise]>si yhdistys myy logollaan varustettuja 
korkealaatuisia k~yttLtuotteita. 

Veneilijuille tarkoitettujen j tepisteiden li-
sziksi on saariston vakituiselle viiestölle ja 
:nkkil~1isille jC.rjestetty oma j iitehuollon kerui-
lyj L;rj estelmfl. Täh~in on aiemmin kuulunut kymme-
nen yhteistyökuntaa, nyt I.LAIA-j .tehuolto laa-
j entia ti ni vuonna toimintaansa L,ierimaskuun, 
Vcistanfj1rdiin, Tammisaareen ja Tenholaan. Nauvo 
on myös ensirnmiseni päcitt inyt siirtyC- my~3s 
pakolliseen j itehuoltomaksuun. HTauvossa on 11ihes 
50 KLARA-jätepistettä, kaikkiaan niitCi saaristo-
kuntiin on perustettu noin 100. Asukkaat voivat 
tuoda niihin j tittens : maksettuaan k iyttcmaksun 
i:LAI: lle. Vanhoissa KLAR2N-kunnissa I eratn ti 
kesinä käytöstä poistetut jaakaapit ja muut 
kylm~ikalusteet, uusissa. puolestaan sekalaista 
ongelmaj(tettä. 



4. MERENSUOJELU 

Suomen merialueilla on voimassa vesilaki (VL 264/ 
1961), jonka sisältämä yleinen vesistön muut-
tamis-ja pilaamiskielto koskee myös merta. 

Vesilain mukaan vesistössä tai maalla ei saa 
ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, josta voi 
aiheutua vesistön aseman, syvyyden, vedenkorkeu-
den tai vedenjuoksun haitallisia muutoksia (VL 
1:15 §, vesistön muuttamiskielto). Ilman vesioi-
keuden lupaa ei myöskään saa ryhtyä sellaiseen 
toimenpiteeseen, joka voi aiheuttaa vesistön 
pilaantumista (VL 1:19 §, vesistön pilaamiskiel-
to). Liitteenä vesilain em. kohdat. 

Lisäksi on meren suojelemiseksi säädetty seuraa-
vat erityislait ja asetukset: 
- Laki meren pilaantumisen ehkäisemiseksi 

298/1979 (ns. merensuojelulaki, liitteenä) 
- Asetus meren pilaantumisen ehkäisemiseksi 
185/1981 (liitteenä) 

- Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemiseksi 300/1979 ja sen muutos 204/1987 
(ns. alusjätelaki, keskeisiä kohtia liitteenä) 

- Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi 297/1979 ja sen muutos 
746/1983 

4.2 Itämeren suojelu 

4.2.1 Helsingin sopimus 

Suomen hallitus teki v. 1972 aloitteen Itämeren 
pilaantumisen estämistä koskevasta sopimuksesta. 
Itämeren rannikkovaltiot (Suomi, Ruotsi, Tanska, 
Saksan Liittotasavalta, Saksan Demokraattinen 
Tasavalta, Neuvostoliitto, Puola) allekirjoit-
tivat v. 1974 Itämeren merellisen ympäristön 
suojelua koskevan sopimuksen ns. Helsingin 
sopimuksen. Sopimus on tullut voimaan v. 1980 
(SopS 12/80). Sopimus on otettu huomioon em. 
merensuojelulaissa ja alusjätelaissa sekä niihin 
liittyvissä asetuksissa. 

Helsingin sopimus kattaa koko Itämeren alueen 
lukuunottamatta sisäisiä aluevesiä. Maat ovat 
kuitenkin sitoutuneet varmistamaan, että sopimuk-
sen tarkoitusperät toteutuvat myös näillä 
vesillä. Sopimusta ollaan muuttamassa siten, 
että myös sisäiset aluevedet kuuluisivat sopimus-
alueeseen. Asiaa valmisteleva työryhmä tekee 
esityksensä vuoden 1991 aikana. 
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Itämeren valtiot ovat sitoutuneet ryhtymään 
kaikkiin asianmukaisiin lainsidännöllisiin, 
hallinnollisiin tai muihin toimenpiteisiin 
estääikseenjavähentääkseen Itämeren pilaantumis-
ta. Ne ovat sitoutuneet ehkäisemään sopimuksen 
liitteessä I mainittujen vaarallisten aineiden 
(DDT, PCB:t, PCT:t) johtamisen sopimusalueelle 
veden tai ilman kautta tai muulla tavalla. Ne 
myös lupaavat ryhtyä toimenpiteisiin valvoakseen 
ja rajoittaakseen sopimuksen liitteen II mukais- 
ten haitallisten aineiden aiheuttamaa pilaan- 
tumista. Maalta peräisin olevan kuormituksen. 
vähentämistä koskevat velvoitteet on esitetty 
sopimuksen liitteessä III. 

Sopimus kieltaa jätteen upottamisen eli dum-
paartuisen mereen Itimeren sopimusalueella. 
Ruoppausmassan läjitys on sopimusalueella aina 
luvanvaraista toimintaa ja lupa voi..daan mynt, 
jos massat eivät sisällä merkittäviä määriä tai 
pitoisuuksia sopimuksen liitteiss I ja II 
lueteltuja aineita. Sopimus stelee myös alusten 
aiheuttamaa pilaantumista ja yhteistyötä Öljy-
j a kemikaalivahinkojen torjumiseksi.  

Sopimuksen soveltamista varten on perustettu 
Itimeren rannikkovaltioiden yhteinen komissio, 
Helsingin komissio (IIELCOM) . Komission tehtäväni 
on mrn, tehdä suosituksia tarvittavista toimen-
pitei.stä. Komissio on tähän mennessä hyväksynyt 
noin sata suositusta, jotka koskevat maalta 
peräisin olevaa kuormitusta, alusten aiheuttamaa 
pilaantumista tai öljy- ja kemikaalivahinkojen 
torjuntaa. 

Suositukset maalta tulevalle kuormitukselle 
koskevat ilman kautta mereen joutuvia aineita, 
radioaktiivisten päästöjen seurantaa, maatalout-
ta, yhdyskuntien jätevesiä, kloorialkaliteol-
lisuutta, massa- ja paperiteollisuutta, öljyn-
jalostamoja, teollisuuden jitevesili yleensä, 
teollisuuden kadmiumpääst3jä seki kemian teol-
lisuutta. Vaikka suositukset eivät kansa.invälis-
oi.keudellisesti sido sopimusvaltioita, velvoit-
tavat ne moraalisesti ja poliittisesti maita 
toteuttamaan suositukset tai ainakin ryhtymään 
toimiin niiden toteuttamiseksi. 

Itämeren valtioiden ympärist6niinisterithyv]csyi-
vt 15.2.1988 Helsingissäi julkilausuman Itämeren 
alueen merellisen ympäristön suojelun tehostamis-
ta. Tim ä ns ministerideklaraatio ede11yttä i 
ravinteiden, raskasmetallien ja pysyvien tai 
myrkyllisten orgaanisten aineiden kuormituksen 
vähent~ mistä 50 ° : lla vuoden 1987 tasosta vuoteen 
1995 mennessä. 
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Asioiden valmistelua varten komissio on jakautu-
nut neljään alakorniteaan: ympäristö-, merenkul-
ku-, torjunta ja teknologiseen komiteaan. Niiden 
alaisuudessa toimii sekä rysyvii että ad. hoc-
työryhmiä. 

Komissio on arvioinut etta 1980-luvun puolivilis-
sä It mereen tuli sopimusvaltioi.sta eräiden 
aineiden kuormituksena (Palti.c Sea Environment 
Proceedings ido. 20, Iielcom 1987) inn: 

typpei(_naalta ja ilmasta) 	943 000 t/a 
fosforia 	 54 000 t/a 
sinkkiä 	 12 000 t/a 
kuparia 	 4 500 t/a 
kadmiumia 	 140 t/a 

Koska maalta peräisin olevan, joko suoraan tai 
jokien kautta tulevan kuormituksen vaikutukset 
näkyvät ensin rannikon läheisillä merialueilla, 
komission 10. kokous päätti helmikuussa 1989, 
etti valtiot tekevät arvion myös rannikkovesiensä 
tilasta ja antavat raporttinsa komissiolle 
ensimmäisen kerran v. 1993 ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein. Vapaaehtoisuuden pohjalta ovat 
Suomi, Neuvostoliitto ja Puola jo antaneet 
ensimmäisen rannikkoves.iens tila-arvion. 

4.2®2 Muu Itämerta koskeva yhteistyö ja 
Suomen vesiensuojeluohjelmat 

Itämeren ja Pohjanmeren suojelemiseksi Pohjois-
maat ovat laatineet yhteisen merensuojeluohjelman 
(Nordiska ministerrådet: Nordisk åtgärdsplan 
mot förurening av den marina miljön, 1989 ja 
sen jatkona Nordisk haridlincgsplan av havet, 
1 990) . Ohjelman tarkoituksena on osaltaan edist, 
Helsingin sopimuksen toteuttamista ja komission 
työtä.. 

Kandenkeskistä tutkimus- ja vesiensuojelun 
yhteistyötä tehdään Suomen ja Ruotsin välillä 
Pohjanlahti-komiteassa sekä Suomen ja Neuvos-
toliiton välillä Suomenlahti työryhmässä. 

Ympäristöministeriön johdolla ollaan Suomelle 
laatimassa myös omaa merensuojeluohjelmaa. 
Siinä on tarkoitus koota yhteen velvoitteet, 
joihin Suomi on merien suojelemiseksi Helsingin 
sopimuksen, muiden kansainvälisten sopimusten 
ja Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa sekä 
kandenkeskisesti sitoutunut. Näihin velvoit-
teisiin verrataan jo päätettyjen tai suunnitteil-
la olevien toimien riittävyyttä ja mahdolliset 
tarvittavat lisätoimet muodostavat varsinaisen 
merensuojeluohjelman. 
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ITÄMEREN VALUMA-ALUE JA SEN RANNZKKOVALTlOT 
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HELSINGIN 
KOMISSION 

ORGANISAATIOKAAVIO 

HELGOM 

CRC D-- LEX 

EC 	TC 	MC 	CC 

HELCOM = Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissa.o - 
Helsingin komissio (Helsinki Commission) 

EC 	= Ympäristökomitea (Environment Committee) 

TC 	= Teknologinen komitea (Technological Committee) 

MC 	= Merenkulkukomitea (Maritime Committee) 

CC 	= Torjuntakomitea (Combatting Committee) 

GRC 	= Sopimuksen uudistamisryhmä (Group for Revision of the 
Convention) 

LEX 	= Oikeudellinen ryhmä (Group of regal Experts) 
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Suomessa on laadittu ja hyväksytty järjestyksessä 
toinen vesien suojelun tavoiteohjelma joka 
ulottuu vuoteen 1995. Valtioneuvosto on hyväksy-
nyt ohjelman periaatepäätöksellään v. 1988. 
Vesien suojelun tavoitteet koskevat yhtä lailla 
rannikkovesiä kuin sisävesiä. Valtioneuvoston 
päätöksessä on esitetty vesiensuojelun yleisten 
ja lainsäädännöllisten tavoitteiden lisäksi 
erityistavoitteet massa- ja paperiteollisuudelle, 
muulle teollisuudelle, yhdyskunnille, hajakuor-
mitukselle, kalankasvatukselle, vesistöön 
rakentamiselle, vesistöjen kunnostukselle, 
pohjavesien suojelulle, vesiluonnon suojelulle, 
rahoitukselle sekä tutkimukselle ja suunnit-
telulle. Periaatepäätöksen perustelujen mukaan 
Suomen vesien suojelun kansainvälisen yhteistyön 
tulee olla myös sopusoinnussa periaatepäätöksen 
tavoitteiden kanssa. 

Vesien suojelun tavoiteohjelman toteuttamiseksi 
on ympäristöministeriössä valmistunut keväällä 
1990 täytäntöönpano-ohjelma, jossa on kuvattu. 
toimet kunkin tavoitteen toimeen panemiseksi. 

Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjunnan 
ylin johto ja valvonta kuuluu ympäristöministe-
riölle. Vesi- ja öljyvahinkojen torjunnan ylei-
nen järjestäminen ja kehittäminen ja avomerellä 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjuminen kuuluu 
alusjä.telain (300/79, muutos 204/87) mukaan 
vesi-- ja ympäristöhallitukselle. 

Itämeren suojelukomission ensimmäisessä kokouk-
sessa 1980 hyväksytyn suosituksen (1/7) mukaan 
kansallisen öljyntorjuntavalmiuden tavoitteiksi 
asetettiin 
- pystyä torjumaan 10 000 öljytonnin öljyvuoto 

10 vuorokauden kuluessa 
- saada ensimmäinen torjuntayksikkö liikkeelle 
kahden tunnin kuluessa hälytyksestä 

- pystyä saavuttamaan mikä tahansa vahinkopaikka 
maan vastuualueella kuuden tunnin kuluessa 
liikkeelle lähdöstä. 

Kunnan on alueellaan huolehdittava sekä alus-
öljyvahinkojen että maa-alueiden öljyvahinkojen 
torjunnasta. Kunnalla on oltava tätä varten 
öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma ja nimettynä 
viranomainen, joka on vastuussa torjunnan jär-
jestämisestä ja johtamisesta. 

4  



Merkittäviä kuntien hankintoja vuosien 1988-1990 
aikana ovat 12 itsenäisesti öljyä keri vää F-
luokan Öljyntorjuntavenettä, joilla on mahdol-
lista saavuttaa pääosa kuntien vastuualueesta 
(sisäiset aluevedet) kuudessa tunnissa. Alusten 
ja veneiden lisäksi on öljyntorjuntakalustoa 
sijoitettu 19 eri puolilla maata sijaitsevaan 
varastoon, joista yksi sijaitsee Hangossa (100 
m2). Öljyntorjunta-alus Hylkeen sijaintipaikka 
on Kirkkonummella Helsingin laivastoasemalla. 
Varastoissa on mm. 8 km meripuomia ja 12 km 
rannikkopuomia, 34 keräilylaitetta, 17 työlaut-
taa, 45 varustettua konttia, säiliöitä, pien-
veneitä, suojavarusteita jne. 

Merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan 
käytettävän aluskaluston keräyskapasiteetti on 
yhteensä noin 1 500 m3/vrk. Kahden tunnin lähtö-
valmiudessa on vain yksi alus (Halli). Enintään 
kuuden tunnin matkan (noin 40 mpk) päässä val-
tion keräilyalusten sijoituspaikoista (Oili 1 
Helsingissä, Oili 2 ja Halli Turussa, Sektori ja 
Oili 3 Ahvenanmaalla, Oili 4 ja uusi alus Vaa-
sassa ja Kummeli Savonlinnassa) on arviolta 
runsas 50 % Suomen öljyntorjuntavastuualueesta. 
Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen rannikon alueella 
vahinkopaikalle on saatavissa useampia kuin yksi 
alus kuuden tunnin kuluessa lähdöstä. 

Lähivuosina on tavoitteena saavuttaa suositusten 
mukainen öljyntorjunnan valmiustaso ja hankkia 
perusvalmius kemikaalivahinkojen torjuntaan. Se 
vaatisi Hylje-laivan aktivoimista, kahden uuden 
myös kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan 
aluksen hankkimista sekä 1-2 erikoisryhmän va-
rustamista ja kouluttamista ensi vaiheen vaaran-
torjuntatoimiin.  

Tämän jälkeen voitaisiin tärkeimmät öljynkulje-
tusreitit Suomenlahdella ja Saaristomerellä 
saavuttaa kuuden tunnin kuluessa liikkeelle 
lähdöstä vähintään kahdella keräysaluksella. Kun 
kahden tunnin lähtövalmiudessa on nyt jatkuvasti 
vain yksi Öljyntorjunta-alus, tulisi muiden 
alusten lähtövalmius myös varsinaisen työajan 
ulkopuolella saada vastaavaksi. Torjunta-alusten 
ohella tarvittaisiin lentovalvontalaitteita ja 
myös lisää keräilylaitteistoja, rantapuhdistus-
kalustoa ja muuta torjuntakalustoa. Öljyntorjun-
ta-alusten ja -kaluston lisääntyminen edellyt-
täisi myös korjaus- ja kunnossapitomäärärahojen 
lisäämistä. 

Muista kehittämistavoitteista tärkein on kemi-
kaalivahinkojen torjunnan järjestäminen, Asiaa 
pohditaan ympäristöministeriön asettamassa toi-
mikunnassa.  
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Öljy- ja kemikaalikuljetusten kasvu, ulkomaa-
laisten laivojen lisääntynyt osuus ja merenkulun 
erityisolosuhteet rannikollamme edellyttävät, 
että jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota 
vaara- ja vauriotilanteiden kokonaishallintaan. 
Ei riitä, että viranomaiset pystyvät vaikutta-
maan aktiivisesti tapahtumien kulkuun vasta kun 
ympäristöonnettomuus on jo tapahtunut. Esimer-
kiksi kemikaalivahingon torjuminen merestä on 
lähes mahdotonta, joten vahingot olisi pystyttä-
vä torjumaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
mahdollisimman pian aluksen laitojen sisäpuolel-
la. Tämä edellyttäisi eri tahojen toimenpiteiden 
yhteensovittamista ja kehittämistä. 

Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa 
laissa (Laki 298/79) määriteltyjen toimenpitei-
den valmistelemiseksi sekä merellisen ympäristön 
suojelua koskevien tehtävien edistämistä ja 
yhteensovittamista varten annettiin V. 1981 
asetus (Asetus 187/81) meriympäristöneuvottelu-
kunnasta. 

Ympäristöministeriön yhteydessä olevan neuvotte-
lukunnan tehtävänä on: 

1) edistää meriympäristön suojelun ja sitä 	4) seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä 

	

koskevien tehtävien hoitoa ja yhteensovitta- 	tehdä siitä johtuvia aloitteita; 
mista; 	 5) tehdä aloitteita meriympäristöä koske- 

2) valmistella asioita, joita käsitellään meren 	van tutkimustoiminnan edistämiseksi; 

	

suojelemiseksi tehtyjen, Suomea velvoittavien 	6 ) edistää meriympäristön suojelua koske- 
sopimusten nojalla perustetuissa kansainvälisis- vaa tiedotustoimintaa; sekä 
sä komissioissa ja niiden toimielimissä, siltä 7) suorittaa valtioneuvoston tai sisäasiain- 

	

osin kuin ne koskevat Suomea ja sen osallis- 	ministeriön määräiimät neuvottelukunnan -toimi. 
tismista alan kansainväliseen yhteistyöhön; 	alaan 'kuuluvat tai siihen liittyvät muut tehtä- 

3) antaa viranomaisille näiden pyytämiä lau- 	vät. 

suntoja ja edistää viranomaisten yhteistyötä; 

Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö ja neljä 
pysyvää jaostoa: 

Tutkimusjaosto, tehtävänä on mm: 
- käsitellä meren kuormituksen vaikutusten seu-
rantaa tieteelliseltä kannalta 

- tehdä aloitteita meriympäristön tutkimuksen 
edistämisestä 

Teknologiajaosto, tehtävänä mm: 
- käsitellä meriympäristöön eri lähteistä tule-
vaa kuormitusta sekä sen vähentämiskeinoja ja 
-valmiutta 

- käsitellä jätteiden mereen sijoittamista kos-
kevia asioita 

- seurata alan kansainvälistä kehitystä ja tehdä 
siitä johtuvia aloitteita 

- edistää viranomaisten ja muun yhteiskunnan 
yhteistyötä kuormituksen vähentämiseksi 
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Nerenkulkujaosto, tehtävänä mm: 
- käsitellä aluksia koskevia ennaltaehkäiseviä 
toimia, merenkulun turvallisuutta ja satamien 
vastaanottolaitteita koskevia asioita 

Torjuntajaosto, tehtävänä mm: 
- käsitellä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjun-

taa 

Valtioneuvosto asettaa ympäristöministeriön 
esittelystä: meriympäristeneuvottelukunnan 
(iIERNEK) kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvot-
telukunnassa ovat till e hetkellä edustettuina 
ulkoasiainministeriö, ymp5rist3ministeri6, 
maa-ja metsätalousministeriö, liikenneministe-
riö, vesi- ja ympl-iristöhallitus, merenkul-
kuhallitus, Nerentutkimuslaitos, Säteilytur-
vakeskus, Ilmatieteen laitos, Rajavarti.olaitok-
sen esikunta, Ahvenanmaan maakuntahallitus, 
Suomen Kaupunkiliitto, Teollisuuden keskus-
liitto, Suomen Bets:teollisuuden Keskusliitto, 
Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och miljc, 
Suomen Satamaliitto, Suomen varustamoyhdistys 
ja Elands redarförenincj. Jaostoissa kuullaan 
asiantuntijoina mytis muita tahoja. 

Merensuojeluun tähtäävät suositukset ja ohjelmat 
ovat vain osittain sitovia. Niiden toteuttaminen 
on pääasiassa valtion ja kuntien sekä teollisuu-
den vastuulla. Yksittäisten kansalaisten, kuten 
viljelijöiden ja haja-asutusalueilla asuvien, 
veneilijöiden jne. toimiin pyritään vaikuttamaan 
ennen kaikkea neuvonnan ja tiedottamisen keinoin 
sekä suunnittelun avulla. 

Meren rannikkoa ja saaristoa koskevan suunnitte-
lun taustaselvitysten yhteydessä olisikin selvi-
tettävä missä määrin kansainväliset merensuoje-
lutavoitteet, esim. Helsingin komission suosi-
tukset ja muut velvoitteet ja tarkoitusperät 
ovat alueella toteutuneet. Saaristosuunnittelu 
voisi myös tarjota merkittävän keinon edistää 
näiden suositusten ja velvoitteiden toteutumis-
ta. 
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Vesi on keskeinen elementti kaikelle saariston 
toiminnalle ja siksi siihen kohdistuu erilaisia 
paineita. Pääasiallisesti nämä paineet vaikut- 
tavat veteen ja sen tilaan. 	Pidemmän päälle 
yhtäaikainen tuottajan ja vastaanottajan osa on 
hankala. Lisäksi on paljon sellaisia vaikuttavia 
tekijöitä, jotka voidaan lukea jompaan kumpaan 
em. ryhmään. 

Suunnittelu on yleensä kohdistunut maa-aluei-
siin, näiden muoto ja rakenne vaihtelevat. Mah-
dolliset vesialueet lisäävät vaihtelevuutta. 
Saaristossa asia on päinvastoin. Vedellä ei ole 
kuitenkaan niin paljon fyysistä muotoa kuin 
maalla. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huo-
limatta on vesi saariston oleellinen osa. 

Koska saman elementin on osittain samanaikaises-
ti palveltava kaikkia toimintoja on syytä ryhmi-
tellä tarkastelu intressiryhmien mukaan: käyttä-
jän näkökulmaan, alueelliseen näkökulmaan ja 
ympäristönäkökulmaan. Ympäristön kannalta toi-
minta voidaan edelleen jakaa jatkuvaan, luonnon-
mukaiseen toimintaan sekä väliaikaiseen, kuor-
mittavaan toimintaan. Tasapainoon vaikuttavien 
häiriötekijöiden syyt ovat löydettävissä pää-
asiassa kuormittavasta toiminnasta (9). 

Luonnonmukainen toiminta tapahtuu ulkoisista 
tekijöistä, ts. ihmisestä, riippumatta. Biolo-
ginen elämä, uusiutuminen sekä mukautuminen 
ekologisiin häiriöihin ja muutoksiin kuuluvat 
tähän toimintaan. Tähän voidaan myöskin lukea 
alueen oleminen resurssina, tiettyyn rajaan 
saakka. Täta rajaa ei saa ylittää, vaan tasa-
paino muuhun toimintaan nähden pitää säilyttää 
(13). 

Tilannetta ei pidä tulkita niin, että kaikki 
ihmisen toiminta saaristossa olisi luonnonvas-
taista, vaan siten, että toiminta mukautetaan 
vallitseviin oloihin. Esimerkiksi luonnon tuot-
tavuuden puitteissa tapahtuvaa kalastusta ei 
voida lukea kuormittaviin toimintoihin. 

Melkein kaikki toiminta kuormittaa ympäristöä 
jollain tavalla. Eri kuormitusmuodot vaikutta-
vat vesiin hyvin eri tavalla. Seuraavassa on 
vesiin kohdistuvaa kuormitusta tarkasteltu toi-
mintojen luonteen mukaan ryhmiteltynä teollisuu-
den ja yhdyskuntien aiheuttamaan kuormitukseen, 
saaristoelinkeinoista, kuljetuksesta ja meren-
kulusta sekä virkistyskäytöstä aiheutuvaan kuor-
mitukseen. 
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5.2.1 Teollisuuden ja yhdyskuntien aiheuttama kuormitus 

Suurin veteen kohdistuva kuormitus aiheutuu 
teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesistä. Täl-
lainen kuormitus vaikuttaa nopeimmin vesien 
tilaan. Rannikkovesiin kohdistuvat myös kaikki 
ko. merialueelle eri vesistöjen mukanaan tuomat 
päästöt. Yhdyskunnista poiketen teollisuuslai-
tokset sekä ottavat vettä merestä, että laskevat 
vettä mereen. Yhdyskunnat käyttävät vedenhan-
kintaansa yleensä pohjavettä, mutta jätevedet 
päätyvät mereen. 

5.2.2 Saaristoelinkeinoista aiheutuva kuormitus 

Perinteinen kalastus (verkot, rysät, trooli) ei 
kuormita saaristovesiä. Suuret määrät perkuujät-
teitä voivat jossain määrin heikentää veden 
laatua. Kalanviljely on yhä laajeneva saaristo-
elinkeino. Kalanviljelylaitoksen ylimääräinen 
rehu sekä kalanulosteet, jotka kerääntyvät poh- 
jalle, likaavat vesiä. 	Fosforipitoisen rehun 
lisäksi kalanviljelyksessä käytetään erilaisia 
lääkeaineita. Laitoksen aiheuttama kuormitus on 
suhteellisen pitkälle riippuvainen sen hoidosta 
ja kalanrehun fosforipitoisuudesta (51, 52). 

I1uu viljely kuten osteri- ja simpukkaviljely 
tuskin onnistuu saaristossamme, koska Itämeren 
suolapitoisuus on liian alhainen. 

5.2.3 Kuljetuksesta ja merenkulusta aiheutuva kuormitus 

Laivat ja veneet kuormittavat vettä sek« välit- 
tömästi että välillisesti. 	Välitön kuormitus 
huonontaa suoraan veden laatua, kun taas välil-
linen kuormitus vaikuttaa veden ekologiaan vasta 
pitkän ajan kuluessa (50). 

Välitön kuormitus 

Tähän asti laivat ovat päästäneet sekä talous-
että saniteettijätteensä mereen. Uudenaikaisis-
sa laivoissa on jätevesisiiliöitä, jotka tyhjen-
netään sitä varten varattuihin paikkoihin. Tu-
lenarkoja aineita kuljettavat laivat huuhtelevat 
tavallisesti tankkinsa, kun kuorma on purettu. 
Silloin osa ainesta valuu suoraan mereen. Teitä 
ei kuitenkaan tehdä yleensä satamassa, vaan 
suurilla, avoimilla vesillä. Ulkovesiltä ajeleh-
tiikin saaristoon laivojen päästämiä jätteitä. 
Ulkosaarilta löydetään usein paperia, muovia, 
styroksia ja erilaisia pakkauksia. 

Tavallisesti laivat on maalattu myrkyllisellä 
pohjamaalilla, jotta pohjaan ei syntyisi kasvus-
toa. Näistä maaleista liukenee jatkuvasti myr-
kyllisiä aineita veteen. Koska laivat viipyvät 
satamassa vain lastaamisen ja purkamisen vievän 
ajan, tämä ei aiheuta suuria ongelmia saaristol-
le (36). 
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Veneiden pohjamaali kuormittaa vettä vähintän 
yhtä paljon kuin laivojen, koska veneet ovat 
samassa paikassa usein vuodesta toiseen. Tutki-
muksissa on todettu liukenevien aineiden (enim-
mäkseen raskasmetallien) pitoisuuksien olevan 
paikoin korkeita. 

Välillinen kuormitus 

Välillinen kuormitus aiheuttaa eräänlaisen luon-
nollise n ja ekologiseen uusiutumiseen liittyvän 
ketjureaktion. 	Varsinkin toistuvat ilmiöt ai- 
heuttavat vahinkoa. 

Tällaisia ovat ennen muuta laivojen aiheuttamat 
pyörteet ja kuohuaallot. Tutkimuksissa on voitu 
todeta, että laivojen kuohut vaikuttavat ainakin 
matalissa rannoissa kuteviin kalalajeihin. Eroo-
sio ja kasvillisuuden väheneminen muuttavat 
kutupaikkoja. Kun kasvillisuus vähenee, kalojen 
on vaikeampi löytää kutupaikkoja samalla kun 
ravinto vähenee ja koko elinympäristö on uhan-. 
alainen. 

i.Iatalissa satamissa pyörteet sameuttavat veden 
ja myös lannoittavat sitä, koska pohjan orgaani- 
sia aineita sekoittuu veteen. 	Tällöin veden 
happipitoisuus saattaa laskea ja elävä biomassa 
vähenee. 

Laivojen aiheuttama melu vaikuttaa piäasiassa 
lintuihin. Myös kalat ovat rauhattomia ja par-
vet hajoavat, josta kutuaikana saattaa aiheutua 
haittaa. 	Joen suussa sijaitseva venesatama 
saattaa vaikeuttaa lohen nousua jokiin kutupai-
koille, jos satamatoiminta on äänekästä. Toiset 
vesieläimet löytävät ravintonsa niköaistia hy®• 
väksikäyttäen, toiset äänien ja kaikujen avulla. 
Samea vesi ja melu vaikuttavat tietysti ravinnon 
saantiin (50). 

5.2.4 Virkistyskäytön aiheuttama kuormitus 

Kesämökkiasutus ja veneily kuormittavat myös 
vesiä. Suurin osa virkistyksestä. tapahtuu vain 
lyhyinä ajanjaksoina vuodesta. Eniten kuormit-
tavat jätevedet. Useimpien kesämökkien jäteve-
det eivät valu suoraan mereen. 

Vessoilla varustetut huviveneet tyhjentävat 
tavallisesti säiliönsä mereen vastaanottopaikko-
jen puutteessa, mutta tekevät sen yleensä syvil-
lä vesillä. Pienveneiden bensiini- ja öljyp~iäs-
töt ovat vähäiset ja niitä esiintyy etupäässä. 
satamissa. Yllämainittujen seikkojen yhteisvai-
kutus ei ole kuitenkaan merkityksetön. 



5.3 Elinvoimaisen saariston säilyminen ja kehittäminen 

5.3.1 Yleiset edellytykset 

Saaristoasutuksen elinvoimaisena säilymiseen 
vaikuttaa ensisijaisesti kaksi tekijää. Tärkein 
niistä on se, miten saaristo pystyy tarjoamaan 
edellytyksiä elinkeinojen harjoittamiselle. Jos 
saaristoalue sijaitsee seudulla, jossa kohtuul-
lisella etäisyydellä on tarjolla muita kuin 
saaristolaistyöpai]ckoja, on saariston asutuksel-
le ratkaisevaa se, miten liikenneyhteydet ja 
nykyaikainen tekninen huolto pystytään järjestä-
rnään. Jos jompi kumpi tai molemmat edellytykset 
täyttyvät, on ilmeistä, että ainakin saariston 
suurimmat saaret säilyvCt elinvoimaisina asuin-
ympäristöinä. 

Jossain määrin on havaittavissa myös, että nyky-
aikaiseen te]cnistyneeseen ja kiireiseen el<imän-
tapaan haluttomat ja kyllästyneet ihmiset hakeu-
tuvat ainakin suurimmaksi ajaksi vuotta saaris- 
tolaisiksi. 	Tämän kehityksen varaan saariston 
asutuksen säilyrnistä ei kuitenkaan voine raken-
taa. Se tukee kuitenkin ympärivuotista asutusta 
ja voi olla ratkaisevaa silloin kun yhteiskunnan 
investointeja saariston kehittimiseksi päite-
tään. 

Ympärivuotisten kohtuullisten liikenneyhteyksien 
järjestäminen on sekä pysyvien ympärivuotisten 
työpaikkojen että myös sesonkiluonteisten työ-
paikkojen syntymisen ja säilymisen kannalta 
tärkeää. Liikenneyhteyksillä on merkitystä: niin 
saaristossa tuotettujen ja siellä tarvittavien 
tuotteiden kuljetukselle kuin saaristolaisten 
tarvitsemien kauppa-, posti-, terveydenhoito-, 
koulu- ja muiden palvelujen järjestämiselle. 
Mitzi nuorempaa ja elinvoimaisempaa asutus on, 
sitä merkityksellisempää j_lkimmäiset palvelut 
ovat. Posti- ja kouluolot ovat nuorten perhei-
den kannalta usein aivan ratkaisevia. Tämts 
puolestaan edellyttää linja-autoyhtey]csiä tai 
muuta yhteiskunnan järjestämää ja jopa tukemaa 
yhteysverkkoa. IMIyös vanhusväestölle tämä on 
tärkeää. 

Vaikka usein on niin, että saaristossa asuminen 
puutteellisten palvelujen piirissä kasvattaakin 
oman vaikeuksiin tottuneen asujamistonsa, ei 
nykyisin voida väheksyä erilaisen teknisen huol-
lon merkitystä silloin kun tehdään päitö]csiä 
siitä, asutaanko saaristossa vai ei® Sähkö- ja 
puhelinverkoston riittävä tiheys onkin jo lähes 
kaikkialla saavutettu ja sen puutteita voidaan 
helposti monin nykyaikaisin välinein poistaa. 
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5.3.2 Vesihuolto ja pysyvä asutus 

Asumismukavuuden kannalta vesi- ja jätehuollon 
järjestäminen tulee sitä merkittävämmäksi, mitä 
nykyaikaisempaan asumiseen siirrytään. Varsin-
kin rannikon saaristossa tämän asian järjestämi-
seen ja hoitamiseen on vaihtelevia mahdollisuuk-
sia. Suuremmilla ja peitteisillä saarilla ta-
lousvettä yleensä löytyy riittävästi ja käyttä- 
jiä vesilähdettä kohti on vähän. 	Täälläkin 
ongelmia syntyy helposti silloin, jos elinkeinon 
harjoittaminen, esim. karjatalous vaatii vettä, 
jos asutus lisääntyy tai kesä- tai lomasesonki-
aikoina lyhytaikaisesti käyttäjien luku kasvaa. 
Jos saarilla ei ole runsaasti irtaimia maalaje- 
ja, pohjavesiä ei synny. 	Tällöin paikallisten 
vesivarojen varaan ei helposti voi syntyä nyky-
vaatimusten mukaista pysyvää asutusta. 

Vaikka pohjavettä kaivoista tai kallioporakai-
voista saaristossa saataisiinkin riittävästi, on 
veden laatu usein kuitenkin vaihtelevaa tai 
heikkoa. Vesi on joko rautapitoista tai jopa 
suolaista. 	Lisääntyvä kulutus pahentaa ongel- 
maa. Tällöin yhdysvesijohtoverkoston rakentami-
nen suurimpien saarten ja kulutuspisteiden vä-
lille on ainoa ratkaisu. Tämä puolestaan karsii 
helposti kaukaisimmat ja pienet kohteet järjes-
telmän ulkopuolelle. 

Koska jätevesien määrä on saaristossa vesiläh-
teiden niukkuuden ja harvan asutuksen vuoksi 
vähäinen, ei niiden käsittely ole yleensä muo-
dostunut ongelmaksi. Paikoissa, joissa maaperä 
on kallioista ja joihin vesi johdetaan kauempaa, 
ongelmia on kyllä syntynyt. 	Tällöin on usein 
kysymys kuitenkin loma-asutustihentymistä tai 
vain osan vuodesta täydellä kapasiteetilla toi-
mivista loma- tms. keskuksista, ei niinkään 
pysyvästä asutuksesta. 

Jos saariston asutusta kehitettäessä vedenhan-
kintaa keskitetään ja asutus tästä tai jostain 
muusta syystä kasvaa ja tihenee, pitää myös 
jätevesikysymys ratkaista asianmukaisesti. Maa-
hanimeytys saariston niukkapeitteisillä ja vähän 
irtaimia maalajeja käsittävillä saarilla ei tule 
kysymykseen yleisratkaisuna. Tällöin saatettai-
siin pilata jopa ne niukat paikalliset vesiva-
rat, jotka muuten vaikka vain vesireserveinä 
voisivat olla käyttökelpoisia. 
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5.3.3 Osa-aikainen asutus 

Saariston pysyvän asutuksen säilymistä voi huo-
mattavasti tukea saariston osa-aikainen asutus. 
Tällainen asutus on yleensä sesonkiluonteista 
lomanviettoon ja virkistykseen kuuluvaa vapaa-
ajanasuntojen käyttöä tai lomakylien ja -keskus- 
ten pitämistä. 	Osa-aikainen asutus saattaa 
luoda myös ainakin joitain yrnpärivuotisia huol-
totyöntekijöiden ja talonmiesten työpaikkoja. 

Saariston pysyvä asutus suhtautuu yleensä myön-
teisesti tällaiseen saariston käyttöön, mutta 
tällöin käytön pitää olla suunniteltua, ja pysy-
vän asutuksen edut huomioon ottavaa. Varsinkin 
veneilyä ja turismia varten pitä« kehittää omia 
palvelu- ja huoltopisteitä, niin etteivät ne 
kuormita eivätkä häiritse pysyvälle asutukselle 
tarkoitettuja järjestelmiä. 	Ne eivät myöskään 
tarpeettomasti saa häiritä saariston elinkeino-
toimintaa, esim. kalastusta, eivätkä saa vahin-
goittaa tai jopa tuhota saaristoluontoa. 

5.3.4 Muuttuva maanomistus 

Laajat alueet saaristosta ovat viime aikoina 
siirtyneet erilaisten yhtiöiden, säätiöiden, 
yhdistysten jne0 omistukseen virkistyskäyttötar-
koituksissa. Vaikka tämä toisaalta saattaa 
johtaa näiden alueiden tehokkaaseen ja hallit-
tuun käyttöön ja siten rauhoittaa muuta saaris-
toa, ei se välttämättä luo saariston elinvoi- 
maisuudelle edellytyksiä. 	Tällaisten alueiden 
omistajat pystyvät luomaan itselleen ne palve-
lut, joita ne tarvitsevat eikä niistä välttämät-
tä ole hyötyä alkuperäisväestölle. 

Samalla kun laajat saaristoalueet sulkeutuvat 
pois yleiseltä virkistyskäytöltä, kohdistuu 
virkistyskäyttöpaine yhä supistuville alueille 
ja kuormittaa siellä saaristoa yhä ankarammin. 
Tämän vuoksi lienee eduksi, että yleisen virkis-
tyksen tarpeita varten yhteiskunta järjestää 
saaristoon palveluja kaikille saaristossa asu-
ville ja siellä aikaansa viettäville. Näin voi-
daan välttää se uhkaava tilanne, että saaristoon 
syntyy eriarvoisia käyttäjiä ja jopa saariston 
oma väki jäisi toisarvoisiksi kansalaisiksi 
omalla kotiseudullaan. 
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5.3.5 Viranomaisten vaikutus elinvoimaisen saariston 
kehittymiseen 

Olot saaristossa tai mantereen kaukaisissa saa-
ristomaisissa kylissä vaativat erityissuhtautu-
mista, jotta ne säilyisivät elävänä kulttuuri- 
seutuna. 	Tällöin valtion, kuntien ja muiden 
viranomaisten roolilla on ratkaiseva merkitys. 
Viranomaisten tuki haja-asutukselle, erityisesti 
saariston eri toiminnoille ja kehitykselle on 
joissakin tapauksissa ehdottoman tarpeellinen 
alueen siilymiseksi toimivana yhdyskuntana. 
Tästä syystä: lainsäädännölliset toimenpiteet 
ovat perusteltuja. Valtio on ymmärtänyt tämän, 
ja laki saariston kehityksen edistämisestä: 
(494/81) vahvistettiin vuonna 1981. 

Kunnan ja valtion tehtävänä on ylläpitää perus-
palveluja ja liikenneyhteyksiä saaristoon ja 
muille syrjäisille alueille. 	Yksi tukitoimen- 
pide voi joissakin tapauksissa johtaa toisen 
tarpeeseen. Esimerkiksi Tammisaaren kaupunki on 
aktiivisesti pyrkinyt Skärlandetin v~iestömä<irän 
säilyttämiseen ja lisäämiseen mm. ostamalla 
alueelta tonttimaata ja ohjaamalla sinne uudis- 
asutusta. 	Useimmilla sinne muuttavilla tulee 
luultavasti olemaan työpaikkansa kaupungin 1 -
heisyydessä, jolloin syntyy hyvien yhteyksien 
tarve. TyÖssäkäyntiliikennettä voitaisiin jos-
sain määrin vähentää sijoittamalla saaristoon 
sinne soveltuvia työpaikkoja. 



6. TAMMISAAREN SAARISTOPROJEKTIN JOHTOPÄÄTÖKSET 
JA SUOSITUKSET 

Johtopäätökset ja ehdotetut toimenpiteet on jaettu niiden 
luonteen perusteella seuraaviin pääryhmiin: 
- saaristoalueiden suojelua ja käyttöä koskeviin suosituksiin 
ja suunnittelumenetelmiä koskeviin suosituksiin. 

Lopuksi on esitetty yhteenvedonomainen lopputoteamus. 

Suositukset kohdistuvat valtion ja kunnan viranomaisiin, 
elinkeinoelämään sekä saariston asukkaisiin ja muihin käyttä-
jiin. Kunkin suosituksen tai suositusryhmän loppuun on merkit-
ty selvityksen tekijöiden näkemys tahoista, joiden voidaan 
katsoa olevan vastuussa suosituksen kohteena olevan alan tai 
asian kehittämisestä. 

6.1 Saaristoalueiden suojeluun ja kehittämiseen liittyvät 
suositukset 

Vesi, vesieliöstö ja rannat ovat saariston elämälle välttä-
mätön luonnonvara. Näiden säilyminen vähintäänkin nykyisellään 
on ensiarvoisen tärkeää sekä elinkeinojen että luonnon kannal-
ta. 

Yhteiskunnan tulisi myös nykyistä enemmän pitää huolta saaris-
ton vakinaisen asutuksen edellytyksistä ja saariston pysymi-
sestä elinkelpoisena ympäri vuoden. Saariston erityispiirtei-
den säilymisestä tulee samalla huolehtia. 

Merialueen ympäristömuutokset ovat pitkällä aikavälillä koko 
Itämeren ja sitä ympäröivien maiden ongelma. Kaikki tekijät 
vaikuttavat yhdessä vesiluonnon tasapainoon ja siksi laaja 
yhteistyö näissä kysymyksissä on tarpeen. Omalla rannikolla 
tapahtuva toiminta ja sen seuraukset sekä jokien mukana mereen 
tuleva kuormitus vaikuttavat kuitenkin eniten Suomen rannikko-
vesiin. Näiden aiheuttamia haittoja tulee vähentää ja rajoit-
taa 

6.1.1 Vesiensuojelu 

Suomessa on hyväksytty yleiset vesiensuojelutavoit-
teet ja valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen 
vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995. 
Meren suojelemiseksi tulisi lisäksi laatia erityi-
set tavoitteet ja toimenpideohjelma niiden toteut-
tamiselle. 

Kansainvälistä yhteistyötä Suomenlahden ja Pohjan-
lahden sekä koko Itämeren suojelemiseksi tulee 
jatkaa ja huolehtia siitä, että yhteistyön tulokse-
na esitetyt toimenpiteet, mm. Helsingin komission 
(HELCOM) suositukset toteutetaan kansallisella 
tasolla. 

Meren ekosysteemeille vaarallisimpien aineiden 
(etenkin raskasmetallien, haitallisten orgaanisten 
aineiden sekä ravinteiden) päästöjä tulisi vähentää 
50 %:lla vuoteen 1995 mennessä, kuten Itämeren 
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valtioiden ympäristöministerit ovat julkilausumas-
saan v. 1988 edellyttäneet. 

Koska typpi on fosforin ohella Suomen eteläisten 
rannikkovesien ja koko Itämerenkin tärkein tuotan-
toa rajoittava minimiravinne, tulee myös typpi--
kuormituksen vähentämiseen kiinnittää erityistä 
huomiota. Typen poisto jätevesistä on välttämä-
töntä rannikkoalueiden rehevöitymiskehityksen 
pysäyttämiseksi. 

Maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttamaa hajakuor-
mitusta tulee pyrkiä vähentämään ja ehkäisemään 
ennalta mm. lannoitusmenetelmiä ja käymäläratkaisu-
ja kehittämällä sekä jättämällä riittävät suoja-
vyöhykkeet vesistöjen varteen. 

Rannikkovesien ja meren tilan seurantaa tulisi 
tehostaa ohjaamalla lisää varoja havaintotoimintaan 
sekä parantamalla tietojen välittymistä ja hyödyn-
tämistä. 

Mahdollisten alusöljyvahinkojen aiheuttamien 
haittojen minimoimiseksi ja torjuntatoimien oikeak-
si suuntaamiseksi tulisi suorittaa riskialttiiden 
sekä arkojen alueiden inventointi. Öljyntorjuntaan 
osallistuvien tahojen keskinäistä yhteistyötä 
tulee kehittää. 

Ensisijaiset vastuutahot:  ympäristöministeriö, maa- ja metsäta-
lousministeriö, vesi- ja ympäristöhallitus ja 
vesi- ja ympäristöpiirit, maatalouden neuvontajär-
jestöt, merentutkimuslaitos, kunnat, teollisuus, 
maa- ja metsätalous 

6.1.2 Elinkeinojen kehittäminen 

Suurimmille saarille, joilla asuu muualla töissä 
käyvää väestöä, tulisi kehittää pienimuotoista, 
ympäristöä ja maisemaa pilaamatonta tuotantoa ja 
muita elinkeinoja työpaikkojen luomiseksi. 

Koulutuksella tulisi nostaa saaristolaisten ammat-
titaitoa ja valmiuksia siten, että olemassa oleviin 
ja mahdollisiin uusiin työpaikkoihin olisi saata-
vissa paikallista työvoimaa. 

Elinkeinotoimintaan soveltuvien maa- ja vesialuei-
den hankkiminen saaristossa on ongelmallinen 
kysymys. Olisi edelleen kehitettävä vuokrausta ja 
välitystä sekä yhteistoimintaa, joka tekisi mahdol-
liseksi tuotantoresurssien aktiivisemman käytön. 

Saaristolaisten edellytykset perinteisten saaris-
toelinkeinojen kuten kalastuksen, maa- ja metsäta-
louden sekä käsityöammattien harjoittamiseen tulee 
turvata tarvittaessa erityistoimin. Saariston 
identiteetin ja omistussuhteiden säilyttämiseksi 
tulisi mökkivuokrausta ja täysihoitolatoimintaa 
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kehittää elinkeinoina. Kuntien tulisi myös edistää 
asiaa aktiivisella maapolitiikalla. 

Ensisijaiset vastuutahot:  sisäasiainministeriö, saaristoasiain 
neuvottelukunta, maa- ja metsätalousministeriö, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, opetusministeriö, 
ammattikasvatushallitus, kunnat, yrittäjät 

Kalaston kannalta tärkeät alueet tulee kartoittaa 
ja turvata niiden tulevaisuus. Kalalajeille, 
jotka ovat alttiita ulkoisille häiriöille, on 
varattava suojatut alueet kutuaikana. 

Kalanviljely- ja kasvatuslaitoksia ei pidä hyväksyä 
sijoitukseltaan, laajuudeltaan ja rakenteeltaan 
sellaisina, että ne haittaavat saariston luontoa, 
perinteisiä elinkeinoja tai virkistyskäyttöä. 

Saaristoalueella harjoitettavan kalankasvatuksen 
tulee olla pienimuotoista, paikallista asutusta 
ja elinkeinoja tukevaa sekä muihin käyttömuotoihin 
sopeutuvaa. Suuria kalamääriä tuottavaa toimintaa 
voidaan sallia vain väli- ja ulkosaariston suurilla 
selillä ja niiden reuna-alueilla. 

Mikäli kalankasvatuksen lisäämiseen syntyy painei-
ta, tulee laatia tuotannon määrää ja laitosten 
sijoittamista ohjaava kalankasvatuksen vesiensuoje-
lusuunnitelma. 

Ensisijaiset vastuutahot: vesituomioistuimet, ympäristöministe-
riö, vesi- ja ympäristöhallitus ja vesi- ja ympä-
ristöpiirit, kalastuspiirit, maa-ja metsätalousmi-
nisteriö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

Voimakas panostus liikenne- ja muiden yhteyksien 
kehittämiseen on ollut hyvin perusteltua. Saariston 
sekä muun yhteiskunnan monipuolinen ympärivuotinen 
vuorovaikutus on tärkeää ja sitä tulee edistää. 
Toimivat liikenneyhteydet ovat edellytyksenä 
myönteiselle väestö- ja työllisyyskehitykselle ja 
niitä tulee kehittää edelleen. Erityisen tärkeä 
on saariston yhteysalusliikenteen ylläpitäminen 
ja laajentaminen tarvittaessa. 

Liikenneyhteyksien suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, ettei niistä aiheudu ei-
toivottuja sivuvaikutuksia tai maisema-ja ympäris-
tövaurioita. 

Ensisijaiset vastuutahot:  Liikenneministeriö, sisäasiainministe-
riö, tielaitos, merenkulkuhallitus, posti, seutu-
kaavaliitot, kunnat 



Saaristoalueiden kulttuuri- ja luonnonarvojen 
nykytilanne tulee selvittää ja koota olemassaolevat 
tiedot yhteen. Saariston perinteisten kulttur.--
riympäristöjen säilymisestä tulee huolehtia ja 
uudet kulttuuriarvot tulee kartoittaa. Saaristo-
maiseman erityispiirteet tulee huomioida ja laatia 
maiseman hoitoa koskevia suosituksia ja ohjeita. 

Kasvisto ja linnusto tulee kartoittaa ja turvata 
tarvittavin toimenpitein niiden elinolosuhteet. 
Yksityiskohtaisen luonnoninventoinnin avulla 
tulee saaristo- ja rannikkoalueilta selvittää ne 
kohteet, jotka edellyttävät erityisiä suojelu- ja 
hoitotoimia. Näille tulee laatia saaristoluonnon 
suojelusuunnitelmat. 

Uhanalaisten eläinten kuten Itämeren norpan ja 
harmaahylkeen elinolosuhteet ja lisääntymismandol-
lisuudet tulee turvata ajallisilla ja paikallisilla 
rauhoituksilla tai perustamalla tarvittaessa 
erityisiä suojelualueita näitä varten. 

Ensisijaiset vastuutahot:  ympäristöministeriö, opetusministeriö, 
lääninhallitukset, vesi- ja ympäristöpiirit, seutu-
kaavaliitot, kunnat 

Jotta rakentamista ja muuta käyttöä voitaisiin 
ohjata hallitummin ja saariston kannalta tarkoituk-
senmukaisemmin, tulisi saaristoalueisiin kiinnittää 
erityistä huomiota kuntien rakennusjärjestyksessä 
ja kaavoitustoiminnassa. 

Tärkeille saaristoalueille tulisi laatia ja vahvis-
taa osayleiskaavat, joissa on otettu huomioon ympä-
rivuotinen asutus ja elinkeinojen kehittäminen 
sekä virkistyksen ja suojelun tarpeet. 

Maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
kiinnittää entistä enemmän huomiota erilaisten 
toimintojen ja niiden sijoituksen vaikutuksiin 
vesiluontoon ja pohjavesiin sekä vesimaisemaan. 
Suunnitelmat tulee laatia yhteistyössä vesivi-
ranomaisten ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. 

Ensisijaiset vastuutahot:  kunnat, seutukaavaliitot, lääninhalli-
tukset, vesi- ja ympäristöpiirit, tiepiirit, 
kalastuspiirit 
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Saariston vesilähteiden ja kaivojen suojelu on 
erityisen tärkeää. Jätevesien ja muiden pilaavien 
aineiden joutuminen niihin tulee estää sekä huoleh-
tia siitä ettei vesilähteiden tilaa heikennetä 
muilla toimilla. 

Pienillä saarilla, joilla maakerros on ohut, 
talousveden puute on usein ongelma. Kalliopora-
kaivot ovat kalliita ja veden käyttökelpoisuus 
epävarmaa. Vedenhankinta tulisi tarvittaessa 
hoitaa keskitetysti antoisuudeltaan ja laadul-
taan hyvistä kaivoista. Tämä edellyttää yhteistoi-
mintaa asukkaiden kesken sekä tarvittaessa kunnan 
mukanaoloa ja osallistumista rahoitukseen. 

Saariin, joihin ei ole tieyhteyttä, ei tule pää-
sääntöisesti sallia vesikäymälöitä. Ranta-alueille 
sijoittuvilla loma-asunnoilla tulisi käyttää 
kuiva- tai kompostikäymälöitä. Pesuvesiä ei saa 
johtaa käsittelemättöminä mereen vaan ne tulee 
imeyttää maaperään tai tehdä maasuodatin. 

Vesikäymälöitä tulisi sallia vain lomakylämäisessä 
rakentamisessa, jossa on keskitetty viemäröinti 
ja jätevesien hyvä käsittely tai niiden poiskulje-
tus. 

Mikäli ympärivuotisessa asutuksessa käytetään 
vesikäymälää, tulee jätevedet käsitellä ja johtaa 
siten, että niiden pääsy suoraan mereen estetään. 
Jätevesien käsittelymenetelmän on oltava saostus-
kaivoa selvästi tehokkaampi ja pohjaveden suoj elu-
tarpeet huomioonottava. 

Ensisijaiset vastuutahot:  vesi- 
ympäristöpiirit, 
asukkaat 

ja ympäristöhallitus ja vesi- ja 
kunnat, yritykset, saariston 

 

Saaristoalueille tulee laatia toimiva jätehuol-
tosuunnitelma. Siihen tulee sisällyttää ratkai-
suesitykset ja suositukset mm seuravista asioista: 

- jätteiden määrän vähentäminen 
- jätteiden lajittelu talouksissa 
- jätteiden keräily ja kuljetus 
- kompostointi, kompostikäymälät 
- mitä voidaan polttaa uunissa 
- ongelmajätteiden hoitaminen 

Ensisijaiset vastuutahot:  kunnat, lääninhallitukset, ympäristö-
ministeriö, Pidä saaristo siistinä ry 
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6.1.9. Virkistyskäyttö 

Virkistystä, mm. veneilyä ja matkailua tulee 
kehittää siten, että saaristoluonnon säilyminen 
turvataan. Veneilyä tulee ohjata tähän tarkoituk-
seen parhaiten sopiville väylille ja reiteille. 
Näille alueille tulee järjestää rantautumispaikkoja 
ja suojasatamia tarpeellisine varustuksineen. 

Saaristo- ja rannikkoalueilla" tulisi järjestää 
virkistyskalastusmandollisuuksia sekä alueen 
asukkaille että veneilijöille ja alueella muutoin 
liikkujille. Tiedotusta olemassa olevista mahdolli-
suuksista, mm. kalastusluvista, veneiden vuokrauk-
sesta sekä järjestetyistä kalastusmatkoista tulisi 
lisätä. Toiminta voisi olla osa saariston matkailu-
palveluja ja liittyä muuhun elinkeinotoimintaan. 

Veneilyssä ja muussa saaristoretkeilyssä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei aiheu-
teta haittaa linnustolle tai uhanalaisille eläin-
tai kasvilajeille. Veneily ja muu virkistyskäyttö 
ei saa myöskään aiheuttaa häiriötä paikalliselle 
väestölle ja elinkeinojen harjoittamiselle,-kuten 
ammatti- ja kotitarvekalastukselle. 

Virkistysalueita koskevat tiedot ovat myös osin 
puutteellisia. Tämä johtaa paikalliseen ylikuormi-
tukseen ja mm. rantautumiseen väärille alueille. 
Tiedotusta sopivista rantautumispaikoista sekä 
erilaisista saariston palvelupisteistä, mm.jättei -
den ja jätevesien vastaanottopisteistä tulisikin 
lisätä ja laatia alueellisia oppaita ja esitteitä. 
Oppaisiin tulisi sisällyttää myös tietoja saariston 
suojelualueista ja niiden säännöistä, mm. maihin-
nousu ja liikkumisrajoituksista. 

Ensisijaiset vastuutahot:  ympäristöministeriö, vesi- ja ympäris-
töhallitus ja vesi- ja ympäristöpiirit, metsähalli-
tus, merenkulkupiirit, seutukaavaliitot, kunnat, 
veneilyseurat, virkistysalue-yhdistykset. 
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6.2 Suunnittelumenetelmiä koskevat johtopäätökset ja 
suositukset 

Hyvinkin erilaisten saaristo- ja rannikkoalueiden kehit-
tämiseen on vaikea tarjota patenttiratkaisuja. Menetelmät, 
jotka esim. Ruotsissa toteutetussa rannikkosuunnittelussa 
ovat johtaneet hyviin tuloksiin, eivät välttämättä ole 
sellaisenaan käyttökelpoisia omassa saaristossamme. Tähän 
vaikuttaa merkittävästi mm. hallintojärjestelmien erilai-
suus. Muualla kokeiltujen menetelmien tuloksia tulisi kuiten-
kin hyödyntää ja kehittää niitä myös Suomen saaristo-ja 
rannikko-oloihin soveltuviksi. 

6.2.1 Vesi- ja maa-alueiden yhteissuunnittelu 

Kulutus- ja häiriöherkän saaristoluonnon käyttö ja 
suojelu edellyttävät huolellista suunnittelua. 
Maankäytön ja vesialueiden käytön yhteensovit-
tamiseen tulee saaristoalueilla kiinnittää entistä 
enemmän huomiota ja selvittää ennalta toimintojen 
vaikutukset vesiluonnolle ja muulle saaristoympä-
ristölle. 

Ruotsalaiseen koordinoituun vesi- ja ranta-alueiden 
suunnittelumalliin on sisällytetty vaativa tiedon 
tuottamistapa. Käytännössä työ on tehty joustavas-
ti ja usein varsin nopeastikin (esim. Oxelösund), 
mutta tällöin on ollut käytettävissä hyvä perus-
tiedosto. Toisaalta mallia on sovellettu hyvin 
vapaasti aina kunnan olosuhteiden ja tarpeiden 
mukaan. 

Ruotsissa käytetty malli ympäristöanalyysin (miljö-
beskrivning) sekä tarve- ja tavoiteselvityksen 
(intresseredovisning) yhteistarkastelusta on hyvä, 
ja se on tuottanut maa- ja vesialueiden yleissuun-
nitelman (mark- och vattenöversikt) tapaisia jäsen-
neltyjä kokonaiskuvia. Tätä suunnittelumallia 
tulisi pyrkiä soveltamaan myöskin Suomen saaris-
toalueilla. 

Ensisijaiset vastuutahot:  kunnat, seutukaavaliitot, vesi- ja 
ympäristöpiirit (tarvittaessa myös tiepiirit, 
merenkulkupiirit, kalastuspiirit) 

6.2.2 Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus 

Saaristoalueiden kaavoituskäytäntöä tulisi selvittää 
ja tutkia miten nykyistä kaavajärjestelmää (seutu-
kaava-yleiskaava-rantakaava/rakennuslupa)voitaisiin 
kehittää saaristoihin sopivammaksi.Saaristoalueille 
tulisi laatia vahvistetut osayleiskaavat, jotta 
saariston rakentamista ja muuta käyttöä voitaisiin 
ohjata hallitusti. 

Ennen kaavojen laatimista tulisi saaristoalueiden 
käytön tavoitteet ja käytettävissä olevat keinot 
selvittää yhteistyössä saaristoväestön kanssa. 
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Kaavojen lisäksi tulisi laatia ohjeita ja oppaita 
saaristoluonnon sekä maisema- ja kulttuuriarvojen 
huomioonottamisesta rakentamisen ja muun toiminnan 
yhteydessä. 

Ensisijaiset vastuutahot:  kunnat, seutukaavaliitot, lääni_nhal-
litukset,vesi- ja ympäristöpiirit, tiepiirit,ympä-
ristöministeriö, vesi- ja ympäristöhallitus. 

6.2.3 Saaristolaiset mukaan suunnitteluun 

Turun yliopiston käynnistämään saaristoprojektiin 
on saariston paikallinen väestö kytketty alusta 
lähtien mukaan. Tätä tulisi soveltaa muillakin 
alueilla mm. kalankasvatuslaitosten sijoittamis-
suunnittelussa, sillä toiminnan vaikutukset heijas-
tuvat monin tavoin saariston paikallisympäristöön 
ja siellä elävien ihmisten elämään. Monia muitakin 
kysymyksiä saaristossa voitaisiin selvittää tällä 
menetelmällä. 

Saaristolaisten tulee voida olla mukana ongelmien 
ratkaisemisessa entistä enemmän. Tämä koskee myös 
saaristoalueiden käytön suunnittelua, mm. kansal-
lispuistojen ja muiden suojelualueiden hoitoa sekä 
tie- ja muiden yhteyksien kehittämistä. 

Vesi- ja ympäristöhallinnossa on myös ollut käyn-
nissä osallistuvaa suunnittelua ja yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia koskeva kehitysprojekti (ns.YV-
projekti), jossa tavoitteena on ollut lisätä eri 
osapuolten, mm. alueen asukkaiden mahdollisuuksia 
vaikuttaa vesiensuojelun suunnitteluun sen aloituk-
sesta lähtien. Jatkossa projektia tulisi kehittää 
siten, että sen kokemuksia voitaisiin soveltaa myös 
saaristo- ja rannikkoalueiden erityisongelmien 
ratkaisemiseen. 

Ensisijaiset vastuutahot:  kunnat, elinkeinoelämä, valtion viran-
omaiset (mm metsähallitus, vesi- ja ympäristö-
hallinto, tielaitos ja tiepiirit, merenkulkuhallitus 
ja merenkulkupiirit) 

Saariston tuleville tutkimuksille ja suunnittelulle 
olisi lähtökohdaksi perustettava tietopankki, joka 
sisältää monipuolisia tietoja saarista ja niiden 
vesialueista. Tietojen pohjalta voitaisiin tilan-
netta seurata nykyistä paremmin ja laatia tarvit-
tavia kehitysennusteita. 

Seurantaa varten tulisi kehittää menetelmiä, joiden 
avulla voitaisiin entistä paremmin selvittää eri 
toimintojen vaikutuksia saaristoympäristöön. Niiden 
avulla voitaisiin analysoida ongelmia ja selvittää 
ristiriitaisia toimintoja. Systemaattinen menetel-
mä voisi auttaa ongelmien tärkeyttä ja kiireel-
lisyyttä selvitettäessä. 



176 

Ensisijaiset vastuutahot:  merentutkimuslaitos, saariston tutkimus-
laitokset, vesi- ja ympäristöhallitus (ympäristö-
tietokeskus) ja vesi- ja ympäristöpiirit, seutu-
kaavaliitot, lääninhallitukset, vesiensuojeluyhdis-
tykset, kunnat (ympäristönsuojeluyksikkö) 

Suomessa vastuu rannikko- ja saaristoalueista kuuluu monelle 
viranomaiselle. Näiden kesken ei ole riittävää yhteistyötä. 
Vesiasioiden käsittely on myös kunnissa hajaantunut useille 
hallintokunnille: vesiliikenne satamalautakunnalle, vesihuol-
to tekniselle osastolle, virkistys osin liikutantoimelle ja 
osin matkailulle jne. Vesiensuojeluun ja vesien valvontaan 
liittyvät kysymykset kunnissa on pääosin koottu ympäristön-
suojelulautakunnalle. 

Yhteensovittava alueiden käytön suunnittelu tapahtuu pääosin 
seutukaavoituksen ja kuntien yleiskaavoituksen yhteydessä. 
Vesialueiden käyttöä, hoitoa ja suojelua sekä vesilain noudat-
tamisen valvontaa koskevat tehtävät kuuluvat puolestaan 
vesi- ja ympäristöhallinnolle. Merkittävä ja usein käytän-
nössä näkyvämpi rooli saaristo- ja rannikkoalueilla on muilla 
luvussa 3.2.5 kuvatuilla viranomaisilla, alueesta ja sen 
luonteesta sekä siihen kohdistuvista tarpeista riippuen. 

Käsillä oleva selvitys on laadittu Läntisen Uudenmaan seutu-
kaavaliiton, Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin, vesi- ja 
ympäristöhallituksen sekä Tammisaaren kaupungin yhteistyönä. 
Työ on ollut kokeiluluonteista ja siinä on pyritty testaamaan 
mm. tämänkaltaisen yhteistyön tarpeellisuutta ja toimivuutta. 
Työn aikana havaittiin, että tiedot saaristosta ja siihen 
liittyvistä vesistä, merestä ja alueelle laskevista joista 
olivat hajanaisia, eri tahoilla ja eri ajankohdilta peräisin. 
Joistakin aiheista oli saatavissa erittäin yksityiskohtaista 
tietoa, eräitä tärkeitä aiheita (esim. luontotekijöitä, 
pysyvän asutuksen elinoloja, mm. vesihuoltoa) ei oltu aikai-
semmin selvitetty. Osa näistä selvitettiin työn aikana, osan 
todettiin edellyttävän laajempia selvityksiä (mm. veden 
laatuun vaikuttavat kuormitustekijät alueen ulkopuolella). 
Toteutettu yhteistyömalli (kunta, seutukaavaliitto, vesi- ja 
ympäristöhallinto) todettiin hyödylliseksi ja käyttökelpoisek-
si, mutta jossain määrin työlääksi selvityksen koeluonteisuu-
desta ja laajuudesta johtuen. 

Tämänkaltainen maa- ja vesialueen tarkastelu samanaikaisesti 
todettiin tarpeelliseksi ja uusia tietoja ja näkemyksiä 
osallistuville tahoille antavaksi. Samantapaista saaristo-
ja merialueen yhteistarkastelua kannattaisi harkita myös 
muualla Suomen rannikolla. Erityisen ongelmallisilla alueilla 
ja siellä mihin on suuntautumassa uusia, ympäristöön tai 
saariston muihin olosuhteisiin vaikuttavia toimintoja, tulisi 
selvitystyö käynnistää pikaisesti. Työhön tulee kytkeä myös 
muut tarpeelliset viranomaiset ja tahot sekä paikallinen 
väestö. 
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DEVELOPMENT AND PROTECTION OF AN ARCHIPELRGIC AREA FOR THE 
PURPOSE OF COASTAL MANAGEMENT. 

Publication Nr 37 of the National Board of Waters and 
Environment 

To provide a basis for coastal zone management a joint 
study was started in 1985 with the aim of aquiring a clear 
picture of the use and needs of a coastal area and the 
archipelago. The archipelagic area off the town of Tam-
misaari and the adjacent area east of the Hankoniemi penin-
sula were chosen as object of the study, the project being 
therefore called the Tammisaari archipelago project. The 
parties involved in the study were the Land Use Planning 
Association of Western Uusimaa, the National Board of 
Waters and the Environment, the Helsinki Water and En- 
vironment District and the municipality of Tammisaari. 

The study includes a general overview of the land and water 
use in the area concerned, its natural resources and their 
state as well as the living conditions of the population 
and the activities carried on in the area. Similar studies 
and planning work done in the other Nordic countries have 
been looked into with the view of focusing on the problems 
encountered in the development of the coastal and archipela-
gic areas and the solutions to such problems; also con-
clusions have been drawn regarding the adoption of these 
methods for solving Finnish problems. 

One of the aims of the project is to promote the implemen-
tation of the law (494/1981) furthering the development of 
the archipelagic areas. The purpose of the law is to safe-
guard the permanent settlement of the archipelago by provi-
ding the population with sufficient means of earning their 
living, for transports and for basic services and to protect 
the landscape of the archipelago and 'to protect the archipe-
lago against pollution and other environmental harm. These 
objectives are, according to the law, to be taken into 
special consideration when planning the land use of the 
archipelagic areas. 

The study is three-fold: the first part consists of a de-
scription of the Tammisaari archipelago and of reports 
concerning the activities in the area as well as recommen-
dations and proposals for action based thereon. The second 
part deals with the general aspects of planning and de-
veloping archipelagic areas; it also includes a description 
of archipelagic studies made elsewhere, a description of the 
Finnish policy concerning the archipelagic areas, research 
and planning work carried out, the administration and of 
the measures taken to protect the marine environment. An 
effort was made to draw out the main conclusions and ex-
periences from the similar Nordic studies ( more than 50 
publications or reports). Finally, some general viewpoints 
are presented concerning the development of archipelagic 
areas, and the conclusions and recommendations of the 
project. 



For the Tammisaari archipelago recommendations have been 
given concerning: 

- 	reduction of municipal and industrial waste water 
pollution; 

- 	reduction of the non-point source and other pol- 
lution transported into the area by rivers; 

- 	planning of the international Project Aqua water 
area (the bay of Pohjanpitäjänlahti); 

- 	waste management for small boats and equipment of 
boating harbours; 

- 	acquisition of free shores for public use and for 
scenic purposes 

- 	use of the archipelago national park; 
- 	improvement of the archipelago road 
- 	securing of jobs for the population. 

The general recommendations concerning the protection and 
development of the archipelagic areas include the follow-
ing: 

more efficient protection of the marine areas 
both on the Finnish coast and in the whole Baltic 
sea area e.g. a 50 % reduction by the year 1995 
of the discharges of heavy metals, harmful organic 
substances and nutrients (nitrogen and phosphorus) 

- 	safeguarding the identity of the archipelagic 
areas and the survival of the traditional means 
of livelihood such as fishing, agriculture and 
forestry and handicraft 

development of the different means of communi-
cation, especially regular traffic connections 
with the mainland and between the islands 

- 	raising the level of professional skills among 
the population and development of new trades 
suited to the archipelago 

- 	surveying the cultural and environmental values 
of the archipelago and seeing to them in connec-
tion with building and other activities 
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The methodological recommendations include inter alia the 
following: 

simultaneous examination of land and water areas, 
their joint planning and the co-operation of the 
different authorities 

planning that reconciles the use and protection 
of the archipelago that is sensitive to use and 
disturbances 

drawing up of master plans for land use and in-
structions for builders for directing the building 
in the desired way 

co-operation with the local population in all 
planning and development work dealing with the 
archipelago 

establishment of a data bank and a monitoring 
system for forecasting the environmental effects 

The planning of the archipelagic and coastal areas in 
Finland is not the duty of a single authority; the respon-
sibility is shared among various authorities. A simultaneous 
examination of the land and water areas should be carried 
out also in other areas. There is a need to start the work 
urgently in areas which are particularly problematic or 
where new activities affecting the environment or other 
conditions of the archipelago are being initiated. The 
local population and other authorities concerned should be 
involved in the work. 
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N:o 494 

Laki 
saariston kehityksen edistämisestä 

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1981 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1§ 
Yleissäännös 

Saariston kehitystä edistetään niin kuin tässä 
laissa säädetään. 

2 g 
Lain tarkoitus 

Valtion ja kuntien toimin on pyrittävä tur-
vaamaan saariston kiinteä asutus luomalla väes-
tölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, 
liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin sekä 

Hallituksen esitys 23/81 
Valtiovarainvaliok. miet. 9/81 
Suuren valiok. miet. 15/81 

59-1981 

suojaamaan saariston maisemakuvaa ja luontoa 
ympäristöhaitoilta. 

3 § 
Saariston käsite 

Saaristoon katsotaan kuuluviksi sellaiset me-
rialueen ja sisävesistöjen saaret, joihin ei ole 
kiinteää tieyhteyttä. 

Saaristoon voidaan valtioneuvoston päätök-
sellä katsoa kuuluviksi myös sellaisia saaria, 
joihin on kiinteä tieyhteys, sekä sellaisia man-
tereen alueita, joihin on tarkoituksenmukaisin 

018100059V 
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kulkuyhteys vesitse ja jotka ovat muutoin olo-
suhteiltaan saaristoon verrattavissa. 

4 
Elinkeinotaiminnan tukeminen 

Saariston elinkeinotoiminnan edistämiseksi 
on muun lainsäädännön mukaisia tukitoimia 
suunnattaessa katsottava saariston erityisolosuh-
teet tuen tarvetta lisääväksi tekijäksi. 

55 

Liikenne- ja kuljetus pal velut 

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, etta 
saariston vakinaisella väestöllä on käytettävis-
sään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän 
asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kul-
jetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut 
ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai. 
hinnaltaan kohtuulliset. 

Milloin saariston vakinaiselle väestölle kor-
vataan valtion varoista 1 momentissa tarkoite-
tuista matkoista aiheutuneita kustannuksia, on 
vesitse tehty matka otettava huomioon lisä-
kustannuksena siten kuin erikseen säädetään. 

6 

Peruspalvelut ja erityispalvelut 

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä on säädetty, val-
tion ja kuntien on huolehdittava siitä, että saa-
riston vakinaisella väestöllä on käytettävissään 
muut peruspalvelut sekä saaristo-oloissa tarvit-
tavat erityispalvelut kohtuullisin kustannuksin 
ja kohtuullisella etäisyydellä. 

: Edellä 1 momentissa tarkoitetuiksi peruspal-
veluiksi katsotaan terveys- ja sosiaalitoimen, 
koulu- ja kulttuuritoimen, kaupan ja tietolii-
kenteen tavanomaiset lähipalvelut sekä sähkö-
energia. 

7 § 

Valtian työpaikat 
Valtion tulee työnantajana pyrkiä turvaa-

maan, saaristossa olevat valtion työpaikat. Jos 
valtion virasto tai laitos aikoo vähentää työ-
paikkoja saaristokunnassa tai muun kunnan 
saaristo-osassa, on asiasta ensin pyydettävä 
saaristoasiain neuvottelukunnan lausunto.  

8 

Alueiden käytön suunnittelu 

Rakennuslain (370/58) mukaisissa kaavois-
sa sekä muissa vastaavissa suunnitelmissa, jotka 
koskevat saaristoa ja siihen kuuluvia. vesi-
alueita, on erityisesti otettava huomioon 2 
§:ssä säädetyt tavoitteet. 

9 

Saaristakunta 

Valtioneuvosto määrää saaristokunniksi ne 
kunnat, joissa saaristo-olot ovat olennaisena es-
teenä kunnan kehitykselle. Valtioneuvosto voi 
erityisestä syystä päättää, että saaristokuntaa 
koskevia säännöksiä sovelletaan myös muun 
kunnan saaristo-osaan. 

Saaristokuntia ja kunnan saaristo-osia mää-
rättäessä on perusteena pidettävä saariston va-
kinaisen väestön määrää ja sen osuutta kun-
nan väestöstä sekä liikenneoloja ja peruspal-
velujen saannin vaikeutta. 

10 5 

Saaristokunnan taloudellinen asema 

Suunnattaessa tukitoimia 9 §:ssä tarkoite-
tuille kunnille on tuen määrään vaikuttavana 
tekijänä otettava huomioon kunnan taloudelli-
nen asema, jollei muualla ole toisin säädetty 
tai määrätty. 

11 § 
Saaristaasioiden hoita kunnassa 

Edellä 9 §:ssä tarkoitetussa kunnassa on 
saaristoasioita varten toimielin, joka voi olla 
lautakunta, kunnanhallituksen jaosto tai kun-
nanhal:Ytuksen asettama toimikunta riippuen 
saaristossa asuvan väestön osuudesta kunnassa 
ja muista olosuhteista. Jos kunta on kokonai-
suudessaan saaristoa tai jos kunnan saaristo-
osaa varten on järjestetty kunnallislain (953/ 
76) mukainen kunnanosahallinto, ei toimielin- 
tä kuitenkaan tarvitse asettaa. 	. 

Saaristolautakunnassa on viisi jäsentä. Jä-
senistä ja vastaavasti varajäsenistä vähintään 
kolmen tulee olla saaristossa vakinaisesti asu-
via. Saaristolautakuntaan sovelletaan muutoin 
mitä kunnallisesta lautakunnasta on. säädetty. 

Saaristoasioita hoitavan jaoston tai toimikun-
nan jäsenten enemmistön tulee olla saaristossa 
vakinaisesti asuvia. 
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12 § 
Ym pärist önhoit oavust us 

Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voi-
daan 9 §:ssä tarkoitetulle kunnalle tai kun-
nallislaissa tarkoitetulle tällaisen kunnan jäse-
nelle myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka 
koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka 
saariston maisemakuvan säilyttämistä tai paran-
tamista. Avustusta voidaan myöntää mainitun-
laisiin toimenpiteisiin myös yhdistykselle tai 
säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuo-
jelun tai ympäristönhoidon edistäminen. 

Avustuksen myöntää hakemuksesta sisäasi-
ainministeriö. Avustukseen sovelletaan mitä 
valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia 
koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) on mää-
rätty. 

13 § 
Muut tukitoimet 

Muista .tämän lain tarkoituksen toteutumi-
seksi tarvittavista tukitoimista säädetään erik-
seen. 

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1981  

14 § 
Saaristoasiain neuvottelukunta 

Saariston kehityksen edistämistäkoskevien 
toimenpiteiden valmistelua ja niiden vaikutus. 
ten seurantaa varten valtioneuvosto asettaa 
saaristoasiain neuvottelukunnan, joka toimii 
valtioneuvoston kanslian yhteydessä. 

Tarkemmat säännökset neuvottelukunnasta 
annetaan asetuksella. 

15 § 
Aso t uk sen an t o val t u at s 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön 
panosta voidaan antaa asetuksella. 

,16 § 
Voimaant ulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 1981. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Eino Uusitalo 
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N:o 366 

Valtioneuvoston päätös 
saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1989 

Valtioneuvosto on saariston kehityksen edistämisestä 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetun lair. 
(494/81) 9 §:n nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt: 

1§ 
Saaristokuntia ovat: 

Lääni 	 Kunta 
Kuopion lääni 	 Vehmersalmi 
Mikkelin lääni 	 Puumala ja Sulkava 

Hirvensalmi 31.12.1991 saakka 
Oulun lääni 	 Hailuoto 
Pohjois-Karjalan lääni 	Rääkkylä 31.12.1991 saakka 
Turun ja Porin lääni 	Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo ja Velkua 
Vaasan lääni 	 Maksamaa 

2 
Kuntien saaristo-osiksi määrätään seuraavissa kunnissa ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saan 

sekä kunnan kohdalla erikseen mainitut alueet, joihin on kiinteä tieyhteys: 

Lääni Kunta 
Kuopion lääni Tervo (myös Linnonsaari, Käpysaari ja Lietniemi) 
Kymen lääni Kotka, Pyhtää (myös Munapirtin saari), Taipalsaari (myös Kattelus,  

saari) 
Mikkelin lääni Anttola (myös Saukonsalo, Piekälänsaari, Pihlajasalo ja Hirvensalo). 

Hirvensalmi 1.1.1992 alkaen ja Savonlinna 
Oulun lääni Vaala (myös Manamansalo) 
Pohjois-Karjalan lääni Juuka, Kesälahti ja Rääkkylä 1.1.1992 alkaen (myös Varpasalo) 
Turun ja Porin lääni Halikko (myös Angelniemi ja Angelansaari), Merimasku, Parainen. 

Rymättylä, Särkisalo, Taivassalo ja Piikkiö 
Uudenmaan lääni Inkoo (myös Storramsjö, Barö ja Räfsö), Pernaja (myös Sarvsalö). 

Porvoon maalaiskunta, Sipoo (myös Kitö ja Löparö) ja Tammisaari 
Vaasan lääni Maalahti, Mustasaari (myös Köklot ja Värlax) 

3 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 1989 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 1993. 

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1989 

Tällä päätöksellä kumotaan saaristokunnist3  
ja kuntien saaristo-osista 29 päivänä joulukuu• 
ta 1983 annettu valtioneuvoston päätös (1152/ 
83). 

Ministeri Erkki Liikanen 

Toimistopäällikkö Matti Sippola 
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N:o 369 

Sisäasiainministeriön päätös 
saaristoalueiden tukemisesta 

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1989 

Sisäasiainministeriö on sisäasiainministeriön oikeudesta määrätä saaristoalueiden tukemisesta 
30 päivänä maaliskuuta 1989 annetun valtioneuvoston päätöksen (307/89) nojalla päättän~1: 

1 
Ensimmäisen perusvyöhykkeen A-tukialueeseen määrätään seuraavien kuntien pysyvästi asu. 

tut, ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret: 

Lääni 	 Kunta 
Keski-Suomen lääni 	Joutsa, Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Luhanka 
Kuopion lääni 	 Kuopio, Leppävirta, Tervo, Vehmersalmi, Vesanto 
Kymen lääni 	 Uukuniemi 
Mikkelin lääni 	 Anttola, Hartola, Heinävesi, Hirvensalmi, Kangaslampi, Kangasniemi. 

Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava 
Oulun lääni 	 Hailuoto 
Pohjois-Karjalan lääni 	Juuka, Kesälahti, Kontiolahti, Lieksa, Rääkkylä 
Turun ja Porin lääni 	Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo pääsaarta Korppoota 

lukuunottamatta, Kustavi, Nauvo pääsaaria Iso-Nauvoa ja Pikku. 
Nauvoa lukuunottamatta, Rymättylä, Velkua, Västanfjärd 

Vaasan lääni , 	 Maalahti, Maksamaa, Närpiö 

2 

Ensimmäisen perusvyöhykkeen B-tukialueeseen määrätään seuraavien kuntien asutut, ilmaa 
kiinteää tieyhteyttä olevat saaret: 

Lääni 	 Kunta 
Kymen lääni 	 Joutseno, Kotka, Pyhtää, Ruokolahti, Taipalsaari, Valkeala 
Turun ja Porin lääni 	Halikko, Lemu, Merimasku, Parainen, Piikkiö, Sauvo, Särkisalo. 

Taivassalo, Uusikaupunki 
Uudenmaan lääni 	Inkoo, Kirkkonummi, Pernaja, Porvoon maalaiskunta, Sipoo, Tam• 

misaari 
Vaasan lääni 	 Mustasaari 

3 	 4 

Vehmersalmen kuntaan kuuluva Soisalon 	Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tou- 
saaren osa määrätään kuuluvaksi ensimmäisen kokuuta 1989. 
perusvyöhykkeen B-tukialueeseen ja Maksa-
maan kunnan osa Kvimo-Osterö toisen perus-
vyöhykkeen A-tukialueeseen. 

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1989 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 

Toimistopäällikkö Matti SipPola 
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MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUA KOSKEVAT 
KESKEISET LAIT: 

e Vesilaki (Laki 254/1961 siihen tehtyine 
muutoksineen) 15 § ja 19 § 

a Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
(Asetus 298/1979) 

Asetus meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
(Asetus 185/1981) 

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantu-
misen ehkäisemisestä, (Laki 300/1979, 
ns. alusvahinkolaki) 

Laki Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelusopimuksen hyväksymisestä 
(Laki 290/1980) 

e Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelusopimuksen hyväksymisestä 
(Asetus 291/1989) 
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L A K I 

11 

i5 § 
Jollei jäljempänä olevista säännöksistä tai niiden 

a nojalla annetusta luvasta muuta johdu, vesistöstä 
,, ei saa johtaa vettä tai ryhtyä vesistössä tai maalla 

muuhun toimenpiteeseen siten, että siitä voi aiheu-
tua sellainen vesistön aseman, syvyydern, veden-
korkeuden tai vedenjuoksun muutos, joka 

i) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa toisen vesi-
alueelle, kalastukselle, maalle, rakennukselle tai 
muulle omaisuudelle; 

z) aiheuttaa tulvan vaaraa, yleistä vedenvähyyt-- 
tä tai vesiluonnon ja sen toiminnan vahingollista 
muuttumista; 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, 
ympäristön viihtyisyyttä, kulttuuriarvoja tai vesis-
tön käyttökelpoisuutta vedenhankintaan tahi sen 
soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 

4) huonontaa vesistön puhdistauturniskcykyä tai 
muuttaa valtaväylää tai vaikeuttaa yleisen kulku- 
tai uittoväylän käyttämistä; 

5) aiheuttaa vaaraa terveydelle, taikka 
6) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla 

loukkaa yleistä etua  j i)esistän rnuuttamiskie/toJ. 
(30.4.1 987/467) 	

—. 

Edellä i momentissa tarkoitettu kielto koskee 
myös toimenpidettä, josta voi johtua sanotussa 
momentissa mainitun seurauksen aiheuttava vesis-
tön veden tai pohjan laadun muutos, jollei kysy-
toys ole tämän luvun i g §:ssä tarkoitetusta toi-
rnenpiteestä. (30.4.1987/467) 

Edellä i momentissa mainittu kielto ei kuiten-
kaan tarkoita toimenpidettä, josta voi aiheutua va- 
hinkox tai haittaa ainoastaan yksityiselle, jos hän 
on toimenpiteeseen suostunut. (;o.4. t 987/467) 

VALTION PAINATUSKESKUS 



Liite 4/2 	 196 

('I f 	. , 	.,.. 

joittaa mereen aluksesta, ellei toimenpiteeseen ole 
saatu tässä laissa tarkoitettua lupaa. Sama koskee 
tahallista aluksen merelle hylkäämistä. 

C3 
Laki meren pilaantumisen 
ehkäisemisestä 16.3.1979/298 

Meren pilaamiskielto 

Suomen alueella, Suomelle kuuluvalla manner-
maajalustalla tai suomalaisella aluksella ei saa ryh-
tyä toimeen, josta voi aiheutua aavan meren tai 
toisen valtion aluevesien pilaantumista. 

Edellä t momentissa tarkoitetuksi toimeksi kat-
sotaan aineen tai energian päästäminen taikka si-
joittaminen mereen siten, että tästä joko välittö-
mästi tai sen jatkuessa voi aiheutua vaaraa ihmisen 
terveydelle, elollisten luonnonvarojen ja meren 
elämän vahingoittumista, esteitä kalastukselle tai 
muulle oikeutetulle meren käytölle, meriveden 
käyttöominaisuuksien huonontumista, viihtyisyy-
den vähentymistä tai muu näihin rinnastettavia hai-
tallinen seuraus. Seurauksia arvioitaessa on otetta-
va huomioon myös aineen ja energian kertominen 
ja v,arastoituminen ympäristöön. 

z 
Muu lainsäädäntö 

Suomen aluevesien pilaantumisen ehkäisemises-
tä on voimassa, mitä vesilaissa (z64/61) säädetään. 
Sen lisäksi on Suomen aluevesillä noudatettava, 
mitä tämän lain 3, 5 ja 6 §:ssä säädetään. 

Suomen aluevesien roskaamisesta on lisäksi voi-
massa, mitä jätehuoltolaissa (673/78) on säädetty. 

Alusten toiminnasta aiheutuvan veden pilaantu-
misen ehkäisemisestä säädetään erikseen. 

3§ 
Kansainväliset sopimukset 

Meren pilaantumisen ehkäisemiseksi on sen Ii-
säksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatettava, 
niitä siitä on määrätty- Suomea velvvoittavassa kan-
sainv i1isessä sopimuksessa. 

4 
Jätteen mereen sijoittaminen 

Jätettä tai muuta kiinteää, nestemäistä tai kaasu-
maista ainetta taikka energiaa ei saa päästää tai si- 

5 
Korkea-aktiiviset radioaktiiviset aineet 

Käsittelemätöntä säteilvtettvä vvdinpolttoainetta 
ja sen ydinhalkeamistuotteiden kemiallisessa erot-
tamisessa ensimmäisessä vaiheessa syntynyttä ra-
dioaktiivista ainetta ei saa päästää tai sijoittaa me-
reen. Sama koskee muuta korkea-aktiivista ra-
dioaktiivista ainetta. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sii-
tä, mitä i momentissa mainitulla muulla korkea-
aktiivisella radioaktiivisella aineella tarkoitetaan. 

6§ 
Muut radioaktiiviset aineet 

Muuta kuin 5 §:ssä tarkoitettua radioaktiivista 
ainetta ei saa Suomen alueelta tai suomalaisesta 
aluksesta päästää tai sijoittaa mereen sellaisella ta- 

alla että siitä voi aiheutua i §:ssä tarkoitettua 
pilaantumista. \Milloin sanotunlainen aine on kiin-
teätä tai pakattu säiliöön, sitä ei saa sijoittaa me-
reen alle kahden tuhannen metrin syvyyteen. 

Edellä i momentissa tarkoitetun aineen mereen 
päästämiseen tai sijoittamiseen on aina haettava 
tässä laissa tarkoitettu lupa. 

Säteilvsuojauksesta ja atomienergian tuottami-
sesta on voimassa, mitä niistä erikseen on säädett}'. 

7 
Luvan myöntäminen 

Jos jätteen tai tässä laissa tarkoitetun muun ai-
neen taikka energian mereen päästämiseen tai si-
joittamiseen vaaditaan tämän lain tai Suomea vvel-
voittavan kansain älisen sopimuksen mukaan vi-
ranomaisen lupa, lupa-asian käsittelee asianomai-
nen vesioikeus. 

Luvan myöntämisen edellytysten osalta on kan-
sainvälisten sopimusten määrä :̀sten lisäksi soveltu-
vin osin noudatettava, mitä v,esilaissa on säädetty 
luvan myöntämisestä jäteveden päästämiseksi y,c-
sistöön. Alilloin asian laatu sitä edellyttää, asia on 
käsiteltävä kiireellisenä. Katselmustoimitusta ei ole 
suoritettava, ellei siihen ole erityistä aihetta. 

Jos i momentissa tarkoitettu toimi on aiottu 
suoritettavaksi Suomen alueen ulkopuolella, lupa-
asian käsittelee valtioneuvosto. 

8 
Yleisiupa 

Jos Suomea velvoittava kansainvälinen sopimus 
sallii yleisluy an antamisen tietynlaisen jätteen tai 
muun aineen taikka energian mereen päästämi-
seen, tällaisen luvan oi antaa valtioneuvosto Suo- 
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men alueen ulkopuolelle ja asianomainen vesioi-
keus Suomen aluevesille. 

9 
Luvan peruuttaminen 

Tässä laissa tarkoitetut luvat annetaan määrä-
ajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, tai 
toistaiseksi. Määräajaksi myönnetty lupa voidaan 
ottaa haittaa kärsivän hakemuksesta tai valvonta-
viranomaisen aloitteesta uudelleen käsiteltäväksi 
ja, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet, pe-
ruuttaa lupa tai muuttaa sen ehtoja. 

Jo § 
Va ivontavira n o majs et 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista valvovat valtion eri 
viranomaiset kukin omalla toimialallaan. 

II § 

Rangaistussäännökset 

]oka tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten vastaisesti ryhtyy toimeen, 
josta voi aiheutua aavan meren tai toisen Valtion 
aluevesien pilaantumista, on tuomittava meren pi-
laanisesta vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi 
tai sakkoon. 

]os i momentissa tarkoitettu rikos on omansa 
aiheuttamaan vakavaa Vaaraa ihmisen terveydelle 
tai laajalle ulottuvaa ja pitkäaikaista merellisen yin-
päristön pilaantumista taikka jos toimenpide suo-
ritetaan vastoin viranomaisen nimenomaista kiel-
toa ja jos rikosta näistä tai muista syistä, ottaen 
huomioon rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät 
seikat kokonaisuudessaan, on pidettävä tärkeänä, 
on tekoon syyllistynyt tuomittava törkeästä meren 
pilaamisesta vankeuteen vähintään kuudeksi kuu-
kaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

]oka muulla kuin i tai z momentissa tarkoite-
tulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava me-
reapilaaniisri,Ekomiiksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Syytettä ei saa 
nostaa, jos rikkomus on vähäinen. 

Milloin tässä pykälässä tarkoitettu teko on ta-
pahtunut Suomen alueen ulkopuolella, kanne on 
pantava vireille Helsingin raastuvanoikeudessa. 

i2 § 

Pakkokeinot 

Virkamiehellä, jonka tehtävänä on tämän lain 
noudattamisen valvonta, on hänelle virassaan tai 
toimessaan muutoin kuuluvan toimivallan lisäksi 
oikeus tämän lain mukaisen tehtävänsä suorittami- 

seksi käyttää niitä pakkokeinoja, joita viranomai-
nen on tullilain (573178) 5 ja 7 §:n mukaan tullitoi-
menpiteitä suorittaessaan oikeutettu käyttämään. 

13 § 
Alukset ja ilma-alukset 

Mitä tässä laissa on säädetty aluksesta, koskee 
myös venettä ja muuta merellä käytettävää kulku-
neuvoa, merellä olevaa alustaa tai muuta rakennel-
maa sekä ilma-alusta. 

14 § 
Asetuksen antaminen 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpa-
nosta sekä lain noudattamisen valvonnasta voi-
daan antaa asetuksella. 

15 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan i päivänä huhtikuuta 
1979. 

Tällä lailla kumotaan meren pilaamisen ehkäise- 
misestä 5 päivänä maaliskuuta 1965 annettu laki 
(146/65). 

C4 
Asetus meren pilaantumisen 
ehkäisemisestä 6.3.iq€~~/i8~ 

Annettu meren pilaantumisen ehkäisemisestä 
annetun lain (298179) 5 §:n 2 momentin ja 14 §:n 
nojalla. 

Määritelmiä 

1 

Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annettua 
lakia (298!79) ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoi-
tetaan jätteen ja muun aineen mereen sijoittamisel-
la myös jätteen ja muun aineen polttamista merel-
lä, mistä on määrätty jätteen ja muun aineen me-
reen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen 
ehkäisemisestä tehdyn vleissopimuksen (SopS 34/ 
79) 1 liitteen lisäliitteessä. 

z 

Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 
lain 5 §:n i momentissa mainitulla muulla korkea-
aktiivisella radioaktiivisella aineella tarkoitetaan 
sellaisia korkea-aktiivisia radioaktiivisia jätteitä ja 
muita korkea-aktiivisia radioaktiivisia aineita, jot-
ka Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) 
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z 
on i §:ssä mainitun yleissopimuksen I litteen 6 
kohdan mukaan yleisen terveyden kannalta, biolo-
gisista tai muista syistä määritellyt sopimattomiksi 
mereen laskettaviksi. 

[Sisäasiainministeriö] voi päätöksellään ilmoit-
taa i momentissa mainituin tavoin määriteltyjä 
korkea-aktiivisia radioaktiivisia jätteitä ja muita 
korkea-aktiivisia radioaktiivisia aineita koskevat 
tiedot numeroarvoineen. 

Lupamenettely 

3 
Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 

lain mukaan valtioneuvoston ratkaistavaksi kuulu-
va lupa-asia pannaan vireille kirjallisella hakemuk-
sella. 

Edellä i momentissa tarkoitettu lupahakemus 
on liitteineen toimitettava [sisäasiainministeriöön] 
tai, milloin kysymyksessä on 4 §:ssä tarkoitettu 
ruoppausmassan mereen sijoittamista koskeva lu-
pahakemus, maa- ja metsätalousministeriöön vii-
meistään kolme kuukautta ennen sitä ajankohtaa, 
jona jätteen tai muun aineen sijoittaminen mereen 
halutaan toteuttaa. 

[Sisäasiainministeriö] antaa tarkemmat määräyk-
set merellä käytettävän jätteiden polttolaitoksen 
polttamisjärjestelmän katsastamisesta. [Sisäasiain-
ministeriö] antaa myös polttamisjärjestelmää kos-
kevan hvväksymistodistuksen. Polttamisjärjestel-
män katsastamisesta sekä katsastus- ja hyväksymis-
todistuksesta suoritettavista maksuista säädetään 
erikseen. 

4 
Valtioneuvoston tai vesioikeuden ratkaistavaksi 

kuuluvaan Iupahakemukseen, joka erityisesti kos-
kee Itämeren alueen merellisen ympäristön suoje-
lua koskevan yleissopimuksen (SopS i z/8o) 9 ar-
tiklan z kohdassa tarkoitettua ruoppausmassan 
mereen sijoittamista, on liitettävä selvitykset: 

i) mereen sijoitettavan ruoppausmassan mää-
rästä, laadusta ja koostumuksesta; 

2) johdantokappaleessa mainitun yleissopimuk-
sen liitteessä I lueteltujen vaarallisten aineiden ja 
liitteessä II lueteltujen haitallisten aineiden ja ai-
nesten pitoisuuksista; 

3) sijoituspaikasta, kuten sen koordinaateista, 
meren syvyydestä sijoituspaikalla sekä sijoituspai-
kan ja rannikon välimatkasta, ja sijoituspaikan si-
jainnista sellaisten alueiden suhteen, joilla on eri-
tyistä merkitystä, kuten virkistysalueiden, kalastus-
alueiden sekä kalojen kutu- ja poikastuotantoaluei-
den suhteen; 

4) veden hydrografisesta, kemiallisesta ja biolo- 

gisesta laadusta, vuotuiset keskiarvot ja kausivaih-
telut huomioon ottaen; 

5) mereensijoitustavasta; 
6) sijoituksen ajankohdasta ja arvioidusta tois-

tuvuudesta; sekä 
7) muista asian käsittelyn kannalta tarpeellisista 

seikoista, kuten sijoituspaikalla mahdollisesti ta- 
pahtuneesta muusta jätteiden mereen sijoittamises-
ta ja sen vaikutuksista sekä mahdollisuuksista kä-
sitellä ruoppausmassa maalla tai sijoittaa se sinne ja 
vähentää sen haitallisuutta ennen mereen sijoitta-
mista. 

5§ 
Suomea velvoittavan, meren suojelua koskevan 

kansainvälisen sopimuksen soveltamisalueella ta-
pahtuvaa jätteen tai muun aineen mereen sijoitta-
mista koskevaan, valtioneuvostolle tehtyyn lupa-
hakemukseen on sen lisäksi, mitä 3 ja 4 §:ssä on 
säädetty, liitettävä sopimuksen edellyttämät muut 
selvitykset. 

6 
[Sisäasiainministeriön] tai maa- ja metsätalous-

ministeriön on lupahakemuksen johdosta hankit-
tava lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toimi-
alaan asian käsittely kuuluu, sekä niiltä tutkimus-
laitoksilta ja järjestöiltä, joiden kuuleminen on 
asian käsittelyn kannalta tarpeellista. 

Jos lupa-asiain käsittely edellyttää neuvottelujen 
käymistä kansainvälisen komission tai järjestön 
taikka vieraan valtion kanssa, asianomaisen minis-
teriön on tältä osin siirrettävä asian käsittely ul-
koasiainministeriölle. 

Tietorekisterit 

7 
Asianomaisen ministeriön on pidettävä kirjaa 

valtioneuvoston luvan nojalla ja maa- ja metsäta-
lousministeriön vesioikeuden luvan nojalla mereen 
sijoitettujen jätteiden laadusta ja määrästä sekä si-
joituspaikasta, -ajasta ja -tavasta. 

8 
[Sisäasiainministeriön] tehtävänä on yhteistyös-

sä maa- ja metsätalousministeriön kanssa antaa lu-
vista ja niihin liitttvvistä selvityksistä tietoja asian-
omaiselle kansainväliselle komissiolle tai järjestölle 
sen vahvistamia menettelytapoja ja määräaikoja 
noudattaen. 

Meren suojelun valvonta 

9 
Poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos, [vesi]hallitus, 
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tie- ja vesirakennuslaitos, ilmailuhallitus, meren-
kulkuhallitus sekä merentutkimuslaitos ovat kukin 
toimialallaan velvollisia osallistumaan meren pi-
laantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja tämän 
asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräys-
ten noudattamisen valvontaan sekä antamaan vir-
ka-apua. 

Valvontaan kuuluu myös ilmoituksen tekemi-
nen [sisäasiainministeriölle] kaikista tapauksista tai 
tilanteista merellä, jotka antavat aiheen olettaa, että 
meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lain ja 
tämän asetuksen säännösten sekä niiden nojalla an-
nettujen määräysten vastainen jätteen mereen 
päästäminen tai sijoittaminen on tapahtunut tai ta-
pahtumassa. 

IO § 
Virka-apua merellä tapahtuvaa jätteen tai muun 

aineen sijoittamisen valvontaan liittyvissä tapauk-
sissa on annettava myös vieraan valtion viran-
omaiselle tämän pyynnöstä, jos se ei aiheuta koh-
tuuttomia vaikeuksia. 

Erityisiä säännöksiä 

II § 
[Sisäasiainministeriö] antaa asian laadusta riip-

puen ulkoasiainministeriötä, maa- ja metsätalous-
ministeriötä tai kauppa- ja teollisuusministeriötä 
kuultuaan tarvittaessa tarkempia määräyksiä tä-
män asetuksen soveltamisesta. 

12 § 
Tarkempia määräyksiä viranomaisten yhteistoi-

minnasta meren suojelun valvonnassa antaa tarvit-
taessa valtioneuvosto. 

13 § 
Tämä asetus tulee voimaan i päivänä huhtikuu-

ta 1981. 

C5 
Laki aluksista aiheutuvan vesien 
pilaantumisen ehkäisemisestä 
16.3.i91913oc _ 

I LUKU 
Yleiset säännökset 
I 

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen eh- 

käisemiseksi on noudatettava, sen lisäksi, mitä 
muualla on säädetty, tätä lakia ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Öljyn, öljvpitoisen seoksen, vaarallisen neste-
mäisen aineen, kävmäläjäteveden sekä kiinteän jät-
teen päästäminen aluksesta veteen on kielletty sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

z 
Vesien pilaantumisella tarkoitetaan tässä laissa 

sellaisen seurauksen syntymistä, johon johtava toi-
minta on meren pilaantumisen ehkäisemisestä an-
netun lain (298/79) 1 §:ssä kielletty. 

Asetuksella säädetään tarkemmin, mitä aluksel-
la, i §:ssä mainitulla aineella ja jätteellä sekä j ja 27 
§:ssä mainitulla vahingollisella aineella tätä lakia 
sovellettaessa tarkoitetaan. 

3 
Asetuksella voidaan antaa vesien pilaantumisen 

ehkäisemiseksi tarpeellisia säännöksiä suomalaisen 
aluksen sekä kaupanmerenkulkuun Suomen sata-
mien välillä tai sisävesialueella käytettävän aluksen 
rakenteesta, varusteista, miehityksestä ja käytöstä. 

4 
Merenkulkuhallituksen tehtävänä on rajoittaa 

alusten kulkua Suomen vesialueella, milloin rajoi-
tus on tarpeen sää- ja jääolosuhteista taikka alusten 
kunnosta tai kulkuvesiin nähden suuresta koosta 
aiheutuvan ilmeisen vesien pilaantumisen vaaran 
välttämiseksi. 

5 § 
Merenkuluntarkastajalla on oikeus tarkastaa 

alus sen ollessa satamassa tai ankkurissa Suomen 
vesialueella sen selvittämiseksi, onko aluksella ri-
kottu tätä lakia taikka sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä. 

Merenkuluntarkastaja voi kieltää aluksen läh-
dön tai keskeyttää sen matkan, jos kysymyksessä 
on 4 §:n nojalla määrätyn liikentierajoituksen toi-
meenpano tai jos matkaan jostakin erityisestä syys-
tä liittyy välitön vesien pilaantumisen vaara taikka 
jos aluksella on törkeästi rikottu tätä lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tahi määräyksiä. 

Merenkuluntarkastajalla sekä merivartio- ja po-
liisiviranomaisella on oikeus vedessä havaitun öl-
jyn tai muun vahingollisen aineen alkuperän sel-
vittämiseksi ottaa näytteitä alukselta ja myös näyt-
teen ottamista varten tarvittavaksi ajaksi keskeyt-
tää aluksen matka. 

Tässä pykälässä mainitut toimenpiteet koskevat 
vain soveltuvan osin puolustuslaitoksen ja rajavar-
tiolaitoksen aluksia, ja ne on aina suoritettava si-
ten, ettei alukselle aiheudu tarpeetonta viivyt}stä. 
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6 § (20.2.1987/204) 

Jos Suomen vesialueella alus uppoaa, joutuu ka-
ri lle, saa vuodon tai konevian taikka muutoin jou-
tuu tilaan, johon liittyy vesien pilaantumisen vaa-
ra, vesi- ja ympäristöhallitus voi määrätä rvhdvttä-
väksi aluksen ja sen lastin osalta pelastus- tai mui-
hin toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttämättö-
miksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tai ra-
joittamiseksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä 
vesi- ja vmpäristöhallituksen on neuvoteltava me-
renkulkuhallituksen, aluksen omistajan, toimek-
siannon saaneen pelastusvhtiön ja asianomaisten 
vakuutuksenantajien edustajien kanssa, jos se voi 
tapahtua aiheuttamatta haitallista viivvtvstä. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi noudattaen sovel-
tuvin osin i momentin säännöksiä määrätä rvhdyt-
täväksi Suomen tekemien voimassa olevien kan-
sainvälisten sopimusten mukaisiin vesien pilaantu-
mista ehkäiseviin tai rajoittaviin toimenpiteisiin 
myös Suomen vesialueen ulkopuolella. 

7 
Se, joka on vastuussa tämän lain vastaisella toi-

minnalla tai laiminlvönnillä aiheutetusta vesien pi-
laantumisesta tai 6 §:ssä tarkoitetun tilanteen ai-
heutumisesta, on velvollinen korvaamaan myös 
torjuntatoimenpiteistä viranomaiselle ja uhattuna 
olleen omaisuuden omistajalle tai haltijalle aiheu-
tuneet kustannukset ja torjuntatoimista alukselle, 
sen lastille tai muulle siinä olleelle omaisuudelle 
aiheutuneet vahingot, jolleivät toimenpiteet ole ol-
leet vallinneen tilanteen kannalta arvioiden ilmei-
sesti tarpeettomia tai epitarkoituksenmukaisia. Sii-
näkin tapauksessa, ettei laivanisäntä ole vastuussa 
tapahtuneesta tai uhkaamassa olleesta vesien pi-
]aantumisesta, hän on velvollinen maksamaan 6 
§:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä saamaansa l ö-
ty,ä vastaavan kohtuullisen korvauksen. 

Jos alukselle, sen lastille tai muulle siinä olevalle 
omaisuudelle on 6 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa 
aiheutettu enemmän vahinkoa kuin mitä pelastus-
työtä tavanomaisesti suoritettaessa olisi ollut odo-
tettavissa eikä kenenkään voida katsoa olevan i 
momentin mukaan korvausvelvollinen, korvaa vii-
menev än osan valtio. 

8 
Sen aluksen päällikkö, josta vesien pilaantumi-

nen tai sen vaara on aiheutunut, on velvollinen 
antamaan viranonmaisille mainittujen vahingollis-
ten seurausten estämiseksi kaikkea apua, jota olo-
suhteet huomioon ottaen voidaan vaatia. 

9 
Aluksen päällikkö on ,,civollinen pitämään kir- 

jaa ja tekemään, ilmoituksia asioista, joilla on mer-
kity- stä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemiseri kannalta, sen mukaan kuin siitä ase-
tuksella tarkemmin säädetään. 

Laivanisännän, aluksen rahtaajan, käyttäjän ja 
varustajan sekä heidän asiamiehensä velvollisuu-
desta täyttää tarvittaessa päällikön sijasta i mo-
mentissa säädetty ilmoitusvelvollisuus säädetään 
asetuksella. 

2 LUKU•
Oily 

10 § 
Oljyn tai öljvpitoisen seoksen päistäminen aluk-

sesta veteen on Suomen vesialueella kielletty. 
Öljyn tai öljypitoisen seoksen piistäminen ve-

teen suomalaisesta aluksesta on myös Suomen 
aluevesien ulkopuolella kielletty sen mukaan kuin 
siitä asetuksella säädetään. 

Edellä i momentissa säädett stä kiellosta voi-
daan, huomioon ottaen, mitä i §:n 1 momentissa 
on säädetty, asetuksella sallia sellaisia poikkeuksia, 
joiden merkitys vesiensuojelun kannalta on vähäi-
nen. 

ii § 

Mitä io §:ssä on s i idetty, ei koske öljyn tai öl-
jpitoisen seoksen veteen päästämistä, jos: 

i) päästäminen on tarpeen aluksen turvallisuu-
den varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamisek-
si; 

z) öljyn veteen pääseminen aiheutuu aluksen tai 
sen varusteiden vahingoitturnisesta ja kaikkiin 
kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty vahin-
goittumisen jälkeen; tai 

3) kysymys on sellaisten öljtpitoisten aineiden 
veteen p i istämisestä, joita käytetään pilaantumisen 
aiheuttaman vahingon vähentämiseksi ja asian-
omainen öljyvahinkojen torjuntaviranomainen on 
kussakin yksittäistapauksessa päättänyt aineen käy-
tosta. 

Mitä i momentin z kohdassa on säädetty, ei 
koske tapauksia, joissa laivanisännän tai aluksen 
päällikön aikomuksena on ollut aiheuttaa vahinko 
tai hän on toiminut huolimattomasti tietäen, että 
vahinko todennäköisesti seuraisi. 

T2 § 
luksista aiheutuvicn öljtvahin4:ojen (alusö/jp 

i,nunko) torjuntatoirnen t:lfin johto ja valvonta 
kuuluu ympäristöministeriölle. Vesi- ja cmpäristii- 
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hallituksen tehtävänä on öljyvahinkojen torjunnan 
yleinen järjestäminen ja kehittäminen. Vesi- ja ym-
päristöpiiri ohjaa ja valvoo kunnan sekä sataman, 
teollisuus- tai varastolaitoksen ja telakan omistajan 
velvollisuudeksi säädetyn alusöljyvahinkojen tor-
junnan järjestämistä sekä tarvittaessa osallistuu 
torjuntaan. (20.2.1987/204) 

Kunnan on alueellaan huolehdittava alusöljyva-
hinkojen torjunnasta sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. Kunnalla on sitä varten oltava kunnan-
valtuuston h;-väksymä alusöljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelma, jos se paikallisiin oloihin nähden ei 
ole ilmeisesti tarpeetonta, sekä nimetty viranomai-
nen, joka on vastuussa torjunnan järjestämisestä ja 
johtamisesta kunnan alueella. Kunta voi sopia alus-
öljyvahinkojen torjunnasta yhteistoiminnassa toi-
sen kunnan tai 14 §:ssä tarkoitetun sataman,laitok-
sen tai telakan omistajan kanssa. (6.9.1985/739) 

Kunnan alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitel-
ma on alistettava vesi- ja ympäristöpiirin vahvis-
tettavaksi. Kustannuksiltaan vmpäristöministeriön 
määräämän rajan ylittävät suunnitelmat on kuiten-
kin alistettava vesi- ja ympäristöhallituksen vah-
vistettavaksi. (zo.z.I987/204) 

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta 
korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjunta-
suunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja 
sen mukaisen torjuntavalmiuden yllapidosta sekä 
torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuvista 
kustannuksista siten kuin öljvsuojarahastosta an-
netussa laissa (379174) on säädetty. (6.9.198 /739) 

i3 § (20.2.1987/204) 
Tässä laissa tarkoitettuja öljyvahinkojen torjun-

tav iranomaisia ovat: 
1) vesi- ja mpäristöhallitus, 

2) 19 §:n i momentissa tarkoitettu torjuntatöi-
den johtaja, 

3) vesi- ja vmpäristöpiiri sekä 

4) kunnassa kunnan 12 §:n 2 momentin nojalla 
nimeämä viranomainen ja alusöljvvahinkojen tor-
juntasuunnitelman mukainen torjuntatöiden johta-
ja. 

14 
Satamaan, jossa säännöllisesti käv säiliöaluksia 

tai runsaasti muita aluksia, tulee sataman omistajan 
hankkia öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoitta-
miseksi tarpeellisia laitteita ja tarvikkeita. Omista-
jan tulee myös huolehtia siitä, että laitteiden kävt-
täjiksi on saatavissa koulutettua henkilöstöä. Sama 
koskee soveltuvin osin suurehkoja öljvmääriä k i- 

sittelevän teollisuus- tai varastolaitoksen sekä alus-
ten korjauksia suorittavan telakan omistajaa. 

Vesi- ja ympäristöhallitus antaa tarkempia mää-
rä)'ksiä i momentissa mainituista laitteista ja tar-
vikkeista sekä niiden määristä, ottaen huomioon 
sataman liikenteen ja erityisesti siellä käyvien säi-
liöalusten määrän ja muut öljvvahingon vaaraan 
vaikuttavat seikat, asianomaisen sataman, laitok-
sen tai telakan taloudellisten kantokyvyn sekä 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnas-
ta johtuvat tarpeet. (zo.2.1987/204) 

15 § (zo.z.1987/204) 
Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa torjunta- 

kalustoa tai -tarvikkeita 14 §:ssä mainittuihin koh-
teisiin enemmän kuin sataman, laitoksen tai tela-
kan omistaja kohtuudella voidaan velvoittaa hank-
kimaan, taikka sijoittaa torjuntakalustoa tahi tar-
vikkeita muihin kuin edellä mainittuihin kohtei-
siin, vesi- ja ympäristöhallitus suorittaa hankinnan 
valtion puolesta. Hankinnasta aiheutuvat kustan-
nukset voidaan korvata öljysuojarahastosta siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa on sää-
detty. 

Hankitun torjuntakaluston ja -tarvikkeet vesi-
ja ympäristöhallitus voi luovuttaa merenkulkuhal-
lituksen, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai 
muun valtion viranomaisen, kunnan tai 14 §asä 
tarkoitetun sataman, laitoksen taikka telakan omis-
tajan hallintaan. Tämä on velvollinen huolehti-
maan torjuntakaluston ja -tarvikkeiden säilyttämi-
sestä, huollosta sekä siitä, että niitä voidaan tarvit-
taessa viivytyksettä käyttää öljyvahinkojen torjun-
taan. 

r6 § 
Satamassa on oltava laitteet, jotka ovat riittävät 

vastaanottamaan satamaa käyttäviltä aluksilta tule-
vat öljvpitoiset jätteet ja seokset. 

Ölj}satamassa ja satamassa, jossa suoritetaan 
säiliöalusten korjauksia on oltava laitteet, jotka Ii-
säksi ovat riittävät vastaanottamaan tällaista sata-
maa kävttäviltä säiliöaluksilta tulevat painolasti- ja 
säiliönpesuvedet. 

Tarkemmat määräykset i ja z momentissa tar-
koitetuista lai tteista antaa ympäristörninisteriö 
asianomaisia viranomaisia kuultuaan. (6.9.1985/ 
739) 

Edellä tässä pykälässä tarkoitettujen laitteiden 
hankinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan kor-
vata öljysuojarahastosta siten kuin öljvsuojarahas-
tosta annetussa laissa on säädetty. (6.9.i98 5/739) 

r7 § (20.2.1987204) 
Vesi- ja vmpäristöpiiri voi antaa määräyksiä 14 
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§:ssä tarkoitetun sataman, laitoksen taikka telakan 
omistajan velvollisuudesta ryhtyä säiliöalusten 
osalta öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ennakkotoi-
menpiteisiin, kuten rajoituspuomien asettamiseen 
ja vartioinnin järjestämiseen. 

18 § 
Jos öljyä on päässyt aluksesta veteen tai öljy-

vuodon vaara aluksen karilleajon tai konevian 
taikka muun merivahingon takia on uhkaamassa, 
aluksen päällikön tai, jos kysymys on 14 §:ssä tar-
koitetun sataman, laitoksen tai telakan alueesta, tä-
män omistajan tulee ilmoittaa öljyvahingosta tai 
sen uhasta välittömästi öljyvahinkojen torjuntavi-
ranomaiselle, luotsiasemalle, merivartiostolle, alue-
hälytyskeskukselle tai poliisille sekä ryhtyä sellai-
siin välittömiin torjuntatoimenpiteisiin, joita hä-
neltä kohtuudella voidaan vaatia. Öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisten tulee kiireellisesti ryhtyä va-
hinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin 
sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joista aiheu-
tuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeises-
sä epäsuhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja 
muihin arvoihin. (6.9.1985/739) 

Milloin öljyä on päässyt tai uhkaa päästä aluk-
sesta veteen, on 14 §:ssä tarkoitettu sataman, lai-
toksen tai telakan omistaja velvollinen asettamaan 
torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden 
käyttöön tarpeellisen henkilöstön öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisten käytettäväksi näiden sitä 
pyytäesså. 

Torjuntatoimenpiteisiirr osallistuneella on oi-
keus saada öljysuojarahastosta korvausta i mo-
mentin mukaisesti suorittamistaan torjuntatoimen-
piteistä aiheutuneista kustannuksista siten kuin öl-
jysuojarahastosta annetussa laissa on säädetty. 
(6.9.1985/739) 

19 § 
Jos alusöljyvahinko on sattunut tai sen vaara on 

uhkaamassa aavalla selällä, vesi- ja ympäristöhalli-
tus määrää torjunnan suorittamisesta ja asettaa tor-
juntatöiden johtajan. Jos vahinko on sattunut tai 
sen vaara on uhkaamassa muualla usean kunnan 
alueella taikka jos vahinko tai vaara on niin suuri, 
ettei kuntaa kohtuudella voida vaatia yksin huo-
lehtimaan torjuntatöistä, torjuntatöiden johtajana 
toimii asianomainen aluepalopäällikkö tai hänen 
ollessaan estyneenä asianomaisen palo- ja pelastus-
toimen yhteistoiminta-alueen aluehälytyskeskuk-
sen sijaintikunnan korkein päi\-vstys- tai varalla-
olovuorossa oleva päällystöviranhaltija. Jos tor-
juntatoimet tällöin kestävät pitkään tai siihen 
muuten on erityistä syytä, vesi- ja ympäristöhalli- 

tus voi määrätä torjuntatöiden johtajasta toisin. 
(20.2.1987/204) 

Edellä i momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
vesi- ja ympäristöhallitus asettaa torjuntatöiden 
johtajan käyttöön tarpeellisen henkilöstön, kalus- 
ton ja tarvikkeet. Näissä tapauksissa kunta ja 14 
§:ssä tarkoitettu sataman, laitoksen tai telakan 
omistaja ovat velvollisia alueensa ulkopuolellakin 
asettamaan torjuntatöiden johtajan määräyksestä 
torjuntakalustonsa ja -tarvikkeensa sekä niiden 
käyttöön tarvittavaa henkilöstöä torjuntatöiden 
johtajan käytettäväksi. (z0.2. i987/zo4) 

Vesi- ja ympäristöpiiri osallistuu tarvittaessa i 
momentissa tarkoitetun öljyvahingon torjuntaan 
liittyvän rantojen puhdistuksen järjestämiseen. 
(20.2.1987204) 

Torjunta-apua antaneilla ja torjuntatoimenpitei-
siin osallistuneilla on oikeus saada tässä pykälässä 
tarkoitetuista toimista aiheutuneista kustannuksis-
ta korvaus öljysuojarahastosta siten kuin öljysuo-
jarahastosta annetussa laissa on säädetty. 
(6.9.1985/739) 

19a § 
Öljyvahingon torjumiseksi on öljyvahinkojen 

torjuntaviranomaisella ja jäljempänä 31 §:ssä mai-
nitulla virka-apuviranomaisella oikeus ottaa tila-
päisesti käyttöön tarpeellisia viestintä- ja kuljetus-
välineitä, työkoneita ja -välineitä sekä lastaukseen, 
purkaukseen tai väliaikaiseen varastoimiseen tar-
vittavia tiloja paikkoja. Edellä mainituilla viran-
omaisilla on lisäksi oikeus nousta maihin ja liikkua 
toisen alueella, rajoittaa vesiliikennettä sekä ryhtyä 
muihin sellaisiin öljyvahingon torjumiseksi tar-
peellisiin toimiin. (20.2.1987/204) 

Annetusta torjunta-avusta ja vahingosta, joka 
on aiheutunut i momentissa tarkoitetuista toimis-
ta, asianomaisella on oikeus saada korvaus öljy-
suojarahastosta siten kuin öljysuojarahastosta an-
netussa laissa on säädetty. (6.9.1985/739) 

3 LUKU 
Vaaralliset nestemäiset aineet 

20 § 
Mitä io ja 11 §:ssä on säädetty öljyn tai öljypi-

toisen seoksen päästämisestä aluksesta veteen kos-
kee vastaavasti vaarallisten nestemäisten aineiden 
päästämistä. 

zI § (14.2.1986/154) 
Sataman omistaja on velvollinen huolehtimaan 
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siitä, että satamassa on riittävät vastaanottolaitteet 
satamassa purettavia tai lastattavia vaarallisia nes-
temäisiä aineita sisältävien jätteiden ja seosten vas-
taanottamiseksi aluksilta. Vastaanottolaitteiden 
hankkimisesta ja käytöstä sekä kertyvien jätteiden 
ja seosten kuljetuksesta ja käsittelystä vastaa kulje-
tettavan aineen maahantuoja tai muu vastaanottaja 
taikka viejä tai muu lähettäjä. 

Korjaussataman omistajan tulee järjestää riittä-
vät vastaanottolaitteet korjattavaksi tulevia kemi-
kaalisäiliöaluksia varten. 

Tarkemmat määräykset näistä laitteista antaa 
tarvittaessa ympäristöministeriö kauppa- ja teolli-
suusministeriötä kuultuaan. 

4 LUKU 
Käymäläjätevesi ja kiinteä jäte 

22 § 
Käsittelemättömän käymäläjäteveden paastämi-

nen aluksesta veteen on Suomen vesialueella kiel-
letty. Asetuksella säädetään, minkälainen käymälä-
jätevesi katsotaan käsitellyksi. 

Käsittelemättömän käymäläjäteveden päästämi-
nen veteen suomalaisesta aluksesta Suomen alue-
vesien ulkopuolella ja käsitellyn käymäläjäteveden 
päästäminen veteen Suomen vesialueella on kiel-
letty sen mukaan, kuin siitä asetuksella säädetään. 

23 § 
Kiinteän jätteen poistaminen aluksesta veteen 

on Suomen vesialueella kielletty. 
Kiinteän jätteen poistaminen veteen suomalai-

sesta aluksesta on myös Suomen aluevesien ulko-
puolella kielletty. 

24 
Edellä zz §:n i momentissa ja z3 §:n z momen-

tissa säädetvstä kiellosta voidaan, huomioon ot-
taen, mitä r §:n i momentissa on sääderty, asetuk-
sella sallia sellaisia poikkeuksia, joiden merkitys 
vesiensuojelun kannalta on vähäinen. 

25 
Mitä zz ja 23 §:ssä on säädetty, ei koske kävmä-

läjäteveden ja kiinteän jätteen veteen päästärnistä, 
jos se on tarpeen aluksen tai sillä olevien turvalli-
suuden varmistamiseksi taikka ihmishengen pelas-
tamiseksi, eikä myöskään sellaista mainittujen jät-
teiden veteen päästämistä, joka aiheutuu aluksen 
tai sen varusteiden vaurioitumisesta, jos kaikkiin 
kohtuullisiin varotoimenpiteisiin veteen pääsyn es- 

tämiseksi tai vähentämiseksi on ryhdytty ennen 
vaurioitumista ja sen jälkeen. 

26 § (6.9.198 5/739) 
Käymäläjäteveden ja kiinteän jätteen vastaanot-

tamiseksi sataman tulee järjestää sitä käyttävien 
alusten tarvetta vastaavat laitteet, joiden tulee so-
veltua jätehuoltolain 24 §:ssä tarkoitettujen kun-
nallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen jäte-
huoltoon. Tarkemmat määräykset näistä laitteista 
antaa ympäristöministeriö asianomaisia viranomai-
sia kuultuaan. 

5 LUKU 
Täydentäviä säännöksiä 

27 § 
Tämän lain r6, zr ja 26 §:ssä mainittu vahingol-

listen aineiden vastaanotto aluksilta on järjestettä-
vä siten, ettei aluksille aiheudu tarpeetonta viivy-
tystä. 

28 § 
Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen sään-

nösten tai määräysten vastaisesti ryhtyy toimenpi-
teeseen, josta voi aiheuttaa vesien pilaantumista, 
on tuomittava alusta kujytettäessä tebdjstä resien pi 
laantumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi. 

]os r momentissa tarkoitettu rikos on omansa 
aiheuttamaan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle 
tai laajalle ulottuvaa ja pitkäaikaista vesien pilaan-
tumista, taikka jos toimenpide suoritetaan vastoin 
viranomaisen nimenomaista kieltoa ja jos rikosta 
näistä tai muista syistä, ottaen huomioon siihen 
johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudes-
saan, on pidettävä törkeänä, on tekoon syvllisty-
neet tuomittava törkeästä alusta kåjtettäessä tehAstä 
vesien pilaamisesta vankeuteen vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

Joka muulla kuin i tai 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla rikkoo täta lakia tai sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava alus-
ta €.iIj tettaessö tehdystä r esienpilaamisrikkomukresta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi. 

jos tässä pykälässä tarkoitettu teko on tapahtu-
nut laivanisännän tieten ja hänen tahdostaan, ran-
gaistaan myös häntä niin kuin hän itse olisi ollut 
tekijä. 

29 § 
Laillisena tuomioistuimena tiettvä alusta tai siitä 

94 
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S i s ä 11 y s: 	N:o 11. Laki Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä, siv. 59. — N:o 12. Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön 
suojelua koskevan yleissopimuksen voimaanssattamisesta, siv. 60. — N:o 13. Ulkoasiainnunis-
teriön ilmoitus Suomen Tasavallan ja Euroopan yhteisöjen komission välillä allekirjoitetun, 
eräiden terästuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon voimassaoloajan jatkamisesta, siv. 134. 

N:o 11. 

(Suomen asetuskokoelman n:o 290/80.) 

Laki 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten 

hyväksymisestä. 

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1975. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1974 mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voi-
Itämeren alueen merellisen ympäristön suoje- massa niin kuin niistä on sovittu. 
lusta tehdyn yleissopimuksen määräykset ovat, 	Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän- 

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1975. 

Tasavallan Presidentti 

Ulkoasiainministeri Olavi J. Mattila 
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N:o 12. 

(Suomen asetuskokoelman n:o 291/80.) 

Asetus 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan ' yleissopimuksen voimaan- 

saattamisesta. 

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1980. 

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään: 

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1974 
tehty Itämeren merellisen ympäristön suojelua 
koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset 
on 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetulla, myös 
Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan by-
väksymällä lailla (290/80) hyväksytty ja jonka 

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1980. 

tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 
23 päivänä kesäkuuta 1975 ja jota koskevat 
ratifioimiskirjat on talletettu Suomen hallituk-
sen huostaan 27 päivänä kesäkuuta 1975, tulee 
voimaan 3 päivänä toukokuuta 1980 niin kuin 
siitä on sovittu. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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